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

Ερώτηση 16/99 του κ. Bart Staes (V/ALE)

Θέµα: Παράδοση και κόστος του κτιρίου IPE IV στο Στρασβούργο

Το κτίριο IPE IV στο Στρασβούργο παραδόθηκε στις αρχές του 1999 και εγκαινιάσθηκε από το ΕΕ
στις 20 Ιουλίου. Εν τω µεταξύ είχαν κυκλοφορήσει οι πιο παράδοξοι αριθµοί όσον αφορά το
κόστος του κτιρίου. Προέκυψαν επίσης ερωτήµατα σχετικά µε την καθυστερηµένη παράδοση του
εν λόγω συµπλέγµατος.

1. Θα µπορούσε η πρόεδρος να παράσχει έναν πίνακα σχετικά µε τον προβλεπόµενο και
πραγµατικό κόστος του κτιρίου; Ποιες είναι οι οικονοµικές σχέσεις µεταξύ Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και κυρίων του έργου; Ποιες οικονοµικές προσπάθειες θα πρέπει να καταβάλλει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τα προσεχή έτη προκειµένου να είναι σε θέση να τηρήσει την
απορρέουσα από τη Συνθήκη υποχρέωση να συνέρχεται 12 φορές ετησίως στο κτίριο αυτό;

2. Μπορεί η Πρόεδρος να παράσχει ένα αναλυτικό δελτίο δαπανών που πραγµατοποίησε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ηµεροµηνία παράδοσης του κτιρίου έως την πρώτη
χρησιµοποίησή τους στις 20 Ιουλίου 1999;

3. Μπορεί η Πρόεδρος να παράσχει αναλυτικό δελτίο των διαφόρων συµβάσεων µεταξύ του
Κοινοβουλίου και του κυρίου του έργου , αρχίζοντας από τις διαπραγµατεύσεις που κατέληξαν
στην εγκατάσταση του κτιρίου απέναντι από το κτίριο του Συµβουλίου της Ευρώπης µέχρι την
οριστική παράδοση;

4. Θα µπορούσε η Πρόεδρος να προβεί σε µία σύγκριση µεταξύ των  προθεσµιών παράδοσης που
είχαν αρχικά ορισθεί και της πραγµατικής παράδοσης του κτιρίου αναφέροντας τους λόγους της
καθυστερηµένης παράδοσής του;

5. ∆έον να επισηµανθεί ότι το κτίριο έχει ήδη υποστεί σχετικά υψηλό αριθµό φθορών (βλάβες σε
παράθυρα και πόρτες, ρωγµές στους τοίχους κλπ…). Θα µπορούσε η Πρόεδρος να αναφέρει εάν οι
φθορές αυτές υφίσταντο προ της παράδοσης του κτιρίου; Εάν ναι, έχει συνταχθεί απογραφή των
φθορών; Εάν όχι ποιος είναι υπεύθυνος για τις τελευταίες;

6. Το τυπογραφείο του ΕΚ είναι πάντοτε εγκατεστηµένο στην άλλη όχθη, στο κτίριο IPE 1. Απ’
ότι λέγεται, κατασκευάστηκε σήραγγα κάτω από τη νησίδα για να συνδεθεί το κτίριο IPE 1 µε το
κτίριο IPE 4 και να διοχετεύονται έτσι τα τυπωµένα έγγραφα κοντά στην αίθουσα συνεδρίασης. Τα
τυπωµένα έγγραφα θα έπρεπε να διοχετεύονται µέσω τη σήραγγας αυτής µε ένα αυτοµατοποιηµένο
σύστηµα καθοδηγούµενο από υπολογιστή. Μπορεί η Πρόεδρος να επιβεβαιώσει τους ψιθύρους
αυτούς; Εάν ναι ποιο είναι το κόστος της απόφασης αυτής; Γιατί δεν υπήρξε πρόβλεψη να
εγκατασταθεί το τυπογραφείο στο νέο κτίριο IPE 4;
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Ερώτηση 17/99 του κ. Bart Staes (V/ALE)

Θέµα: Προβλήµατα κατά την εγκαινίαση του κτιρίου IPE IV στο Στρασβούργο

Η εγκαινίαση του κτιρίου IPE IV (Louise και Weiss Tour) στο Στρασβούργο, κατά την πρώτη
συνεδρίαση ολοµελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο υπήρξε ιδιαίτερα
χαώδης. Τα περισσότερα παράπονα αφορούσαν την παντελή έλλειψη σήµανσης, τις ελάχιστες
δυνατότητες πρόσβασης για τα µειονεκτούντα άτοµα, προβλήµατα κλιµατισµού στο χώρο των
δηµοσιογράφων, την κακή λειτουργία των ανελκυστήρων, την υπερβολική αναµονή στα εστιατόρια
και τις καφετέριες και κυκλοφοριακά προβλήµατα για την πρόσβαση στο κεντρικό κτίριο. Πέραν
τούτου, πολλοί χρήστες διαµαρτυρήθηκαν για την υπερβολική χρήση του µαύρου χρώµατος στη
διακόσµηση των τοίχων, γεγονός που προσδίδει σκοτεινό χαρακτήρα στο κτίριο.

Μπορεί η Πρόεδρος να ανακοινώσει µε ποιο τρόπο θα προσπαθήσει να επιλύσει τα ως άνω
προβλήµατα έως την επόµενη σύνοδο της ολοµέλειας του ΕΕ στα µέσα Σεπτεµβρίου 1999;

Κοινή απάντηση

Παράδοση και κόστος του κτιρίου IPE IV στο Στρασβούργο

1. Θα µπορούσε η Πρόεδρος να παράσχει έναν πίνακα σχετικά µε τον προβλεπόµενο και
πραγµατικό κόστος του κτιρίου; Ποιες είναι οι οικονοµικές σχέσεις µεταξύ Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και κυρίων του έργου; Ποιες οικονοµικές προσπάθειες θα πρέπει να
καταβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τα προσεχή έτη προκειµένου να είναι σε θέση
να τηρήσει την απορρέουσα από τη Συνθήκη υποχρέωση να συνέρχεται 12 φορές ετησίως
στο κτίριο αυτό;

Το προβλεπόµενο κόστος του κτιρίου ανήρχετο σύµφωνα µε το συµβασιακό δηµοσιονοµικό
δελτίο σε  2.776.232.000 γαλλικά φράγκα σε τιµές Ιουλίου 1993.

Λαµβάνοντας υπόψη την αναθεώρηση των τιµών, η ενηµερωµένη τιµή στα τέλη του 1998
ανέρχεται σε περίπου 2.975.000.000.

Η οικονοµική σχέση µεταξύ Κοινοβουλίου και SERS είναι ενοικιαστή και ιδιοκτήτη
αντιστοίχως σύµφωνα µε τα όσα έχουν καθορισθεί στη σύµβαση και το πρωτόκολλο
συνεννόησης, έγγραφα που έχουν εγκριθεί από το Προεδρείο του ΕΚ, χωρίς να
διατυπωθούν αντιρρήσεις από τον δηµοσιονοµικό ελεγκτή.

Το πραγµατικό οριστικό κόστος δεν έχει µέχρι σήµερα καθορισθεί σύµφωνα µε τη
σύµβαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώνει επί του παρόντος την τεχνική
διαδικασία αξιολόγησης σε επίπεδο Γενικής Γραµµατείας ΕΚ, µε την SERS και τη γαλλική
κυβέρνηση, έχοντας ως στόχο τον οριστικό καθορισµό του κόστους αυτού.
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Η σύµβαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα αγοράς του κτιρίου, µε επιλογή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ουδεµία ιδιαίτερη οικονοµική προσπάθεια θα έπρεπε να καταβληθεί, µε εξαίρεση κάποιες
εργασίες για συγκεκριµένες διαρρυθµίσεις προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι δώδεκα
σύνοδοι στο Στρασβούργο.

2. Μπορεί η Πρόεδρος να παράσχει ένα αναλυτικό δελτίο δαπανών που πραγµατοποίησε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ηµεροµηνία παράδοσης του κτιρίου έως την πρώτη
χρησιµοποίησή τους στις 20 Ιουλίου 1999;

Για τη διοργάνωση της συνόδου του Ιουλίου 1999, το ΕΚ δεν προέβη σε κάποια δαπάνη
εκτός από τα έξοδα  που συνδέονται µε την ανάληψη του ακινήτου (νερό, ηλεκτρικό,
φωταέριο, συντήρηση, ασφάλεια). Όλες οι επισκευές βαρύνουν τον κύριο του έργου δηλαδή
την CERS. Η Γαλλική Κυβέρνηση απεδέσµευσε από πλευράς της φάκελο 30 εκατ.
γαλλικών φράγκων επιτρέποντας την υλοποίηση των επειγόντων έργων που απέµεναν για
να πραγµατοποιηθεί η σύνοδος του Ιουλίου.

3. Μπορεί η Πρόεδρος να παράσχει αναλυτικό δελτίο των διαφόρων συµβάσεων µεταξύ του
Κοινοβουλίου και του κυρίου του έργου, αρχίζοντας από τις διαπραγµατεύσεις που
κατέληξαν στην εγκατάσταση του κτιρίου απέναντι από το κτίριο του Συµβουλίου της
Ευρώπης µέχρι την οριστική παράδοση;

Η πρωτοβουλία για την κατασκευή του κτηρίου Louise Weiss ανελήφθη από το
Κοινοβούλιο µετά το ψήφισµά του της 5ης Απριλίου 1990 σχετικά µε την πολιτική
ακινήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαµβάνει γνώση
εγκρίνοντάς την, αφού ενηµερώθηκε για το περιεχόµενό της, της απόφασης του Προεδρείου
του της 14ης Μαρτίου 1990 σχετικά µε την πολιτική ακινήτων».

Η απόφαση αυτή διευκρίνιζε όσον αφορά το Στρασβούργο:

« - να επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση του κτιρίου υπό την ονοµασία IPE 3, γεγονός που θα
συνεπάγεται µε προοπτική το 1993 να αυξηθούν τα διαθέσιµα γραφεία από 1440 σε
1606 και οι αίθουσες συνεδριάσεων από 18 σε 24:

    - να δοθεί εντολή στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα να αρχίσουν
διαπραγµατεύσεις µε τις αρµόδιες αρχές έχοντας στόχο την ταχεία κατασκευή και
ενοικίαση 300 συµπληρωµατικών γραφείων και ενός ηµικυκλίου ικανού να υποδεχθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια των συνήθων συνόδων του Κοινοβουλίου, 750 βουλευτές·

   - να δοθεί εντολή στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα να διαπραγµατευθούν µε τις
αρχές του Συµβουλίου της Ευρώπης το συντονισµό των εργασιών και την κατανοµή
των διαθεσίµων δοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η κανονική διεξαγωγή των
συνήθων συνόδων του Κοινοβουλίου υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες».
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Το πρόγραµµα τροποποιήθηκε στη συνέχεια από το Προεδρείο κατόπιν σύστασης µιας
οµάδας εργασίας για την πολιτική ακινήτων (PIM) που συγκρότησε το Προεδρείο. Το
τροποποιηµένο πρόγραµµα συνίστατο:

- σε 1.133 γραφεία, µεταξύ των οποίων τα γραφεία για τους βουλευτές·
- σε ένα ηµικύκλιο 630 θέσεων για τους βουλευτές µε δυνατότητα επέκτασης σε 700

θέσεις·
- σε 29 αίθουσες συνεδριάσεων και 9 αίθουσες επισκεπτών·
- σε µία αίθουσα τύπου και µία αίθουσα συνεντεύξεων τύπου·
- σε 2 εστιατόρια και τέσσερα κυλικεία·
- σε 1.200 θέσεις στάθµευσης.

Ο κύριος του έργου που όρισε η πόλη του Στρασβούργου για την κατασκευή του κτιρίου
ήταν η CERS (Εταιρία Χωροταξίας και Εξοπλισµού της Περιφέρειας Στρασβούργου)-,
φορέας που πραγµατοποιεί δηµόσια κατασκευαστικά έργα για τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές.

Στη συνέχεια, η διοίκηση του Κοινοβουλίου, ακολουθώντας τις οδηγίες που έδινε τακτικά η
οµάδα PIM και επικουρούµενη από έναν εξωτερικό σύµβουλο την εταιρία BOVIS, προέβη
από κοινού µε τους εκπροσώπους της SERS και τον αρχιτέκτονά της δηλαδή το
αρχιτεκτονικό γραφείο Architecture Studio, στην εκπόνηση του αναλυτικού προγράµµατος
κατασκευής καθώς και στην εµφυτευτική σύµβαση ενοικίασης και τη σύµβαση κόστους της
µελέτης.

Μετά την έγκριση εκ µέρους της οµάδας PIM του σχεδίου σύµβασης µε τις νοµικές
διατάξεις, το αναλυτικό πρόγραµµα και το κόστος, το Προεδρείο αποφάσισε στις 31
Μαρτίου 1994 να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο να υπογράψει τη σύµβαση πλαίσιο.

4. Θα µπορούσε η Πρόεδρος να προβεί σε µία σύγκριση µεταξύ των αρχικών καθορισθεισών
προθεσµιών παράδοσης και της πραγµατικής παράδοσης του κτιρίου αναφέροντας τους
λόγους της καθυστερηµένης παράδοσής του;

Η σύµβαση προέβλεπε παράδοση στις 31/12/1997. Η σύµβαση προέβλεπε επίσης ότι για
λόγους ανωτέρας βίας όπως κλιµατολογικούς, απεργίες, σοβαρά προβλήµατα µε τους
προµηθευτές, αναθέσεις συµπληρωµατικών έργων εκ µέρους του ΕΚ κλπ. η ηµεροµηνία
αυτή θα µπορούσε να τροποποιηθεί. Η ουσιαστική παράδοση του κτιρίου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πραγµατοποιήθηκε στις 15/12/1998. Σύµφωνα µε τις υπηρεσίες του ΕΚ, το
κτίριο θα µπορούσε να παραδοθεί τρεισήµισι τουλάχιστον µήνες νωρίτερα.

Η σύµβαση προέβλεπε επίσης ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν παρέδιδε το κτίριο
εντός των συµφωνηθεισών προθεσµιών θα έπρεπε να καταβάλει ποσόν ύψους 5.000.000
γαλλικών φράγκων το µήνα µέχρι την ουσιαστική παράδοση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
προασπίζοντας έτσι τα συµφέροντα του τελευταίου.
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5. ∆έον να επισηµανθεί ότι το κτίριο έχει ήδη υποστεί σχετικά υψηλό αριθµό φθορών (βλάβες
σε παράθυρα και πόρτες, ρωγµές στους τοίχους κλπ…). Θα µπορούσε η Πρόεδρος να
αναφέρει εάν οι φθορές αυτές υφίσταντο προ της παράδοσης του κτιρίου; Εάν ναι, έχει
συνταχθεί απογραφή των φθορών; Εάν όχι ποιος είναι υπεύθυνος για τις τελευταίες;

Επ'  ευκαιρία της παραλαβής του ακινήτου και της διαπίστωσης ολοκλήρωσης εκ µέρους
του ΕΚ ορίστηκαν λεπτοµερέστατες πραγµατογνωµοσύνες στο ακίνητο LOW.
Όλες οι διαπιστωθείσες στο πλαίσιο των πραγµατογνωµοσυνών αυτών φθορές και
ελαττώµατα βαρύνουν την SERS. Οι φθορές µετά την παραλαβή του ακινήτου από το ΕΚ
βαρύνουν το ΕΚ εκτός εάν το ίδιο αποδείξει ότι προεκλήθησαν από τρίτο.

6. Το τυπογραφείο του ΕΚ είναι πάντοτε εγκατεστηµένο στην άλλη όχθη στο κτίριο IPE 1,
Απ’ ότι λέγεται, κατασκευάστηκε σήραγγα κάτω από τη νησίδα για να συνδεθεί το κτίριο
IPE 1 µε το κτίριο IPE 4 και να διοχετεύονται έτσι τα τυπωµένα έγγραφα κοντά στην
αίθουσα συνεδρίασης. Τα τυπωµένα έγγραφα θα έπρεπε να διοχετεύονται µέσω τη
σήραγγας αυτής µε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα καθοδηγούµενο από υπολογιστή.
Μπορεί η Πρόεδρος να επιβεβαιώσει τους ψιθύρους αυτούς; Εάν ναι ποιο είναι το κόστος
της απόφασης αυτής; Γιατί δεν υπήρξε πρόβλεψη να εγκατασταθεί το τυπογραφείο στο νέο
κτίριο IPE 4;

Υφίσταται πράγµατι µία σήραγγα κάτω από τη νησίδα που συνδέει τα ακίνητα Winston
Churchill και Louise Weiss. Η σήραγγα αυτή επιτρέπει τον εφοδιασµό του ακινήτου  Louise
Weiss µε τη βοήθεια κατευθυνοµένων µέσω καλωδίου και εποµένως αυτοµάτων µικρών
οχηµάτων.

Οι αποφάσεις να δηµιουργηθεί η σήραγγα αυτή και να µην εγκατασταθεί το τυπογραφείο
στο ακίνητο Louise Weiss ελήφθησαν από τις τότε πολιτικές αρχές δηλαδή την PIM και το
Προεδρείο.

Το πρόγραµµα του ακινήτου IPE IV, όπως επισυνάπτεται στη σύµβαση-πλαίσιο που
υπεγράφη στις 31.3.1994, προέβλεπε εποµένως την κατασκευής της σήραγγας αυτής. Το
Κοινοβούλιο ωστόσο δεν εκµεταλλεύθηκε την ευκαιρία να εγκαταλείψει την ιδέα αυτής της
κατασκευής. Για το λόγο αυτό προβλέπεται, στο περιθώριο του δηµοσιονοµικού δελτίου της
σύµβασης ότι "το εν λόγω ποσόν περιλαµβάνει το εκτιµώµενο κόστος της υποποτάµιας
σήραγγας […]. Στην περίπτωση που το Κοινοβούλιο εγκατέλειπε οριστικά την επιλογή
αυτή, το εκτιµώµενο κόστος της τεχνικής αυτής σήραγγας θα έπρεπε να αφαιρεθεί".

Η οµάδα PIM, µετά την υπογραφή της σύµβασης, επανεξέτασε την επιλογή αυτή βάσει της
δυνατότητας που της άφηνε το πρόγραµµα για να καταλήξει στο συµπέρασµα, κατά τη
συνεδρίασή της στις 20.04.1994 (Έγγρ. PIM 651) ότι η σήραγγα θα έπρεπε να
κατασκευαστεί προκειµένου να εξασφαλισθεί µία αποτελεσµατική σύνδεση µεταξύ των
ακινήτων WIC και LOW, για το τυπογραφείο και για τις τεχνικές συνδέσεις καθώς και για
τις συνδέσεις ασφαλείας.  Η αρχική απόφαση που έγινε αποδεκτή από την PIM και το
Προεδρείο δεν ετέθη εποµένως εκ νέου υπό συζήτηση.
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Το κόστος της σήραγγας αυτής και του εξοπλισµού υπολογίζεται σε 27,4 εκατ. γαλλικά
φράγκα.

Προβλήµατα που συναντήθηκαν κατά την πρώτη χρησιµοποίηση του κτιρίου LOW στο
Στρασβούργο

Θα µπορούσε η Πρόεδρος να αναφέρει µε ποιον τρόπο προτίθεται να δοκιµάσει να επιλύσει τα
προβλήµατα αυτά για την προσεχή ολοµέλεια στα µέσα του Σεπτεµβρίου 1999;

Όσον αφορά τους όρους χρήσης του νέου κτιρίου LOW κατά την ολοµέλεια του Ιουλίου, σας
πληροφορώ ότι κατόπιν πρωτοβουλίας του Γενικού Γραµµατέα, δηµιουργήθηκε µια «Οµάδα
Κρούσης» µε στόχο να προβεί στη διόρθωση  των κυρίων ελαττωµάτων που διαπιστώθηκαν κατά
την εναρκτήρια σύνοδο.

Η Οµάδα αυτή Κρούσης εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου και
επέφερε πολλές σηµαντικές διορθώσεις. Οι διορθώσεις αυτές συνίστανται κυρίως:

- στη δηµιουργία µιας νέας σήµανσης καλύτερα προσαρµοσµένης στη διαµόρφωση των
χώρων,

- στη διόρθωση του κλιµατισµού της αίθουσας τύπου,
- στην αναµονή στα εστιατόρια και τα κυλικεία,
- στην πρόσβαση στο κύριο κτίριο,

Επίσης, το πρόβληµα εγκατάστασης του βουλευτή µε ειδικές ανάγκες κυρίου CROWLEY.
διορθώθηκε τόσο στο ηµικύκλιο όσο και στο γραφείο του, µε την έγκρισή του· προκειµένου να
αντιµετωπισθούν ενδεχόµενες µελλοντικές ανάγκες, πραγµατοποιήθηκε στο ηµικύκλιο η
εγκατάσταση 6 συµπληρωµατικών εδράνων προσαρµοσµένων στις σχετικές ανάγκες.

Το πρόβληµα των ανελκυστήρων δεν έχει δυστυχώς µέχρι σήµερα ρυθµιστεί. Η εγκαταστάτρια
εταιρία έχει προειδοποιηθεί να πραγµατοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις προκειµένου να
επιτευχθεί για τη σύνοδο του Οκτωβρίου µια κατάσταση απόλυτα ικανοποιητική για τους χρήστες.

Τέλος, διεβιβάσθη στους Κοσµήτορες το πρόβληµα των ενδεχοµένων διορθώσεων στη διακόσµηση
των τοίχων.

* * *
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0201/00)  14 και 15 Μαρτίου 2000

25 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓ`ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ανθρώπινα δικαιώµατα των γυναικών της Ευρώπης H-0141/00

Olivier DUPUIS Άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση H-0148/00

Αλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ "Ενέργεια για τη ∆ηµοκρατία"- Ο∆Γ H-0151/00

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Απογραφή των καταδικασµένων εις θάνατον πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H-0155/00

Claude TURMES Το Κοινοβούλιο και η Ευρατόµ H-0158/00

Eυστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ Αποζηµίωση για τα θύµατα του φασιστικού πολέµου H-0160/00

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Ενισχύσεις στις ευρωπαϊκές ταινίες H-0162/00

Jens-Peter BONDE Ενηµέρωση πολιτών H-0166/00

William NEWTON
DUNN

Απόρρητο των νοµοθετικών εργασιών του Συµβουλίου H-0169/00

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Εξέταση του ∆ιεθνούς Νοµικού Καθεστώτος των
υδάτων της ∆υτικής Σαχάρας

H-0174/00

Bob van den BOS Νάρκες κατά προσώπων H-0241/00

Marie-Arlette CARLOTTI ∆ράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της
χρησιµοποίησης των ναρκών κατά προσωπικού

H-0251/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Íñigo MÉNDEZ DE
VIGO

Πρωτοβουλία "∆ιάλογος για την Ευρώπη" H-0212/00

΄Αννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Οικολογικές βόµβες απειλούν την Ευρώπη H-0215/00

Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ Ανησυχίες σχετικά µε το Μνηµόνιο για την πυρηνική
ασφάλεια του σταθµού Κοζλοντούι στη Βουλγαρία

H-0242/00

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

κ. LAMY

Richard HOWITT Η εµπορική προτίµηση προς λιγότερο ανεπτυγµένες
χώρες

H-0206/00

Nicholas CLEGG Ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ H-0208/00

María IZQUIERDO
ROJO

To κόστος για την γεωργία από τη διεύρυνση H-0173/00

Eµµανουήλ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER : 2000 - 2006 H-0187/00

Carmen FRAGA
ESTÉVEZ

Ισορροπία µεταξύ των Αλιευτικών Συµφωνιών Βορρά
και Νότου

H-0190/00

Hugues MARTIN Συµβατότητα της έκτακτης εξαγωγικής ενίσχυσης µε το
κοινοτικό δίκαιο

H-0195/00

Werner LANGEN Προληπτική απόσταξη - αύξηση των ποσοστώσεων H-0202/00

κα de PALACIO

Marie ISLER BÉGUIN Επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής Ολορόν-
Κανφράνκ

H-0156/00

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Ανώτατα όρια κατανάλωσης οινοπνεύµατος για τους
οδηγούς

H-0163/00

Reinhold MESSNER Σιδηροδροµική σύνδεση Βερόνας - Μονάχου H-0164/00

* * *
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Mάρτιος  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 38 9 29 5 0 0 0 κ. SEIXAS DA COSTA

Επιτροπή 76 16 59 5 1 0 0 κ. PATTEN
κ. LAMY
κ. FISCHLER
κ. VERHEUGEN
κα de PALACIO

Σύνολο 114 25 88 10 1 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - 2000 1

Αριθ. Αριθ.
PE

Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

1/2000 168.519 GROSSETÊTE Περί  της καταπολέµησης του πόνου 21.01.2000 21.04.2000 28

2/2000 289.155 COSUTTA, MANISCO Περί  της αναγγελθείσας παύσης λειτουργίας του
εργοστασίου της Goodyear στην Ιταλία

21.02.2000 21.05.2000 9

3/2000 289.159 DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

Περί µνήµης του Ολοκαυτώµατος 01.03.2000 01.06.2000 42

                                                
1 Κατάσταση στις  17.03.2000
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

20/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη συµφωνία
πλαίσιο που υπογράφηκε µεταξύ του ένοπλου FRUD και της κυβερνήσεως του Τζιµπουτί

Bρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την υπογραφή, στις 7 Φεβρουαρίου,
συµφωνίας πλαισίου "µεταρρύθµισης και πολιτικής σύµπνοιας", η οποία προβλέπει τη διακοπή των
εχθροπραξιών µεταξύ των κυβερνητικών και των επαναστατικών δυνάµεων, καθώς και την
απελευθέρωση των εκατέρωθεν κρατουµένων.

Εύχεται η συµφωνία αυτή, η οποία ακολουθεί τη συµφωνία του ∆εκεµβρίου 1994, να µπορέσει να
συµβάλει στην ενίσχυση της πολιτικής ειρήνης, στην παγιωποίηση της δηµοκρατίας και της
αναπτυξιακής διαδικασίας στο Τζιµπουτί.

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, ευθυγραµµίζονται µε τη δήλωση αυτή.

* * *

21/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις κοινοβουλευτικές εκλογές στο Ιράν

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχαίρει τον λαό του Ιράν για την προσήλωσή του στις δηµοκρατικές
διαδικασίες, όπως αυτό αποδείχτηκε µε τη µαζική συµµετοχή του στον πρώτο γύρο των
κοινοβουλευτικών εκλογών στις 18 Φεβρουαρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι το νέο
κοινοβούλιο θα αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα στην εγκαθίδρυση στην Ισλαµική ∆ηµοκρατία
του Ιράν µιας κοινωνίας των πολιτών που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει το από µακρού χρόνου ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την
παγίωση και διεύρυνση του Συνολικού ∆ιαλόγου µε το Ιράν και τονίζει εκ νέου τη βούλησή της να
προαγάγει την καθιέρωση στενότερων δεσµών µε την ιρανική κυβέρνηση πάνω σε αυτή τη βάση.

* * *
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22/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα πρόσφατα
επεισόδια στην πόλη της Μιτρόβιτσα
Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βαθύτατα ανήσυχη από τα πρόσφατα επεισόδια στην πόλη της Μιτρόβιτσα,
επαναλαµβάνει ότι καταδικάζει σθεναρά όλες τις πράξεις βίας και τις δηµόσιες συγκρούσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στην απόφαση 1244 του Συµβουλίου
Ασφαλείας των ΗΕ και τη δέσµευσή της για ένα πολυεθνικό και αδιαίρετο Κοσσυφοπέδιο, όλοι οι
κάτοικοι του οποίου δύνανται να ζουν σε ασφαλές περιβάλλον ανεξαρτήτως της εθνικής τους
προέλευσης.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει την υποστήριξή της στις προσπάθειες των UNΜΙΚ και KFOR για την
εφαρµογή της απόφασης 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών η οποία
διεξάγεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Αντίσταση και απειλές κατά της διεθνούς
παρουσίας στο Κοσσυφοπέδιο δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.

Το Κοσσυφοπέδιο επωφελείται από σηµαντικές επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν να
δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα ειρηνικό βιώσιµο µέλλον. Οι πολιτικές, στρατιωτικές και
οικονοµικές προσπάθειες που καταβάλλει η ∆ιεθνής Κοινότητα για τη σταθεροποίηση στο
Κοσσυφοπέδιο απαιτούν από όλους του Κοσσοβάρους πολίτες ενεργό συνεργασία για τη
συµφιλίωση. Οι αρχηγοί των διαφόρων κοινοτήτων θα πρέπει να κάνουν σαφές το µήνυµα αυτό
στον πληθυσµό.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους πολιτικούς αρχηγούς στο Κοσσυφοπέδιο να
χρησιµοποιήσουν την επιρροή τους ώστε να σταµατήσει η βία και να διαδραµατίσουν
αναχαιτιστικό ρόλο για την αποφυγή της εξάπλωσης των ταραχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους
θεωρήσει υπεύθυνους για τυχόν περαιτέρω εξάπλωση της βίας. Η συνεχής εποικοδοµητική στάση
τους είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη δηµιουργία ενός ειρηνικού και πολυεθνικού
Κοσσυφοπεδίου.

* * *
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23/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σχετικά µε το συνταγµατικό δηµοψήφισµα στη Ζιµπάµπουε

Βρυξέλλες,  25 Φεβρουαρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι το δηµοψήφισµα που διεξήχθη στις 12-13 Φεβρουαρίου
επιβεβαίωσε τη δέσµευση του λαού της Ζιµπάµπουε να συµµετέχει στην πολιτική ζωή της χώρας,
συµβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της δηµοκρατίας στη Ζιµπάµπουε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την εύτακτη και ειρηνική ψηφοφορία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές του 2000 θα διεξαχθούν σε εξ ίσου
ειρηνικό και οµαλό κλίµα µε σεβασµό προς τους κανόνες και τις αρχές της δηµοκρατίας ως βάση
για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας.

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

* * *

24/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση του
Mgr Emmanuel Kataliko

Βρυξέλλες,  29 Φεβρουαρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορήθηκε την απαγόρευση που έγινε στον Mgr Emmanuel Kataliko,
κατά την επιστροφή του στην Κινσάσα, στις 12 Φεβρουαρίου, να µεταβεί στην έδρα της
αρχιεπισκοπής του στο Μπουκαβού, και τον περιορισµό του στο Μπουτέµπο.

Εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την εξέλιξη αυτή και για τα εµπόδια που εξακολουθούν να
υπάρχουν για την επιστροφή του Mgr Kataliko στο Μπουκαβού.

Καλεί τους ηγέτες των επαναστατικών δυνάµεων του RCD Goma, σύµφωνα µε την προφορική
τους δέσµευση, καθώς και την κυβέρνηση της Ρουάντα, να πράξουν παν το δυνατόν για να
µπορέσει ο Mgr Emmanuel Kataliko να επιστρέψει αµέσως και µε απόλυτη ασφάλεια στην έδρα
της επισκοπής του στο Μπουκαβού, προκειµένου να αναλάβει πάλι το ποιµενικό του έργο, όπως το
επιθυµεί ο ίδιος και σύµφωνα µε την επιθυµία του εντόπιου πληθυσµού.

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, ευθυγραµµίζονται µε τη δήλωση αυτή.

* * *
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25/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια στο Νότιο Σουδάν

Βρυξέλλες, 8 Mαρτίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθειά της ανησυχία για τις συνθήκες εργασίας που έχουν
επιβληθεί, από το SPLM (Kίνηµα Απελευθέρωσης του Σουδανικού Λαού) /SRRA (Σουδανική
Ένωση Περίθαλψης και Αποκατάστασης), στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς που δρουν στις
ζώνες του Νοτίου Σουδάν, και οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αποχώρηση πολλών από αυτούς τους
ΜΚΟ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας από τους µεγαλύτερους δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας στις ζώνες
υπό τον έλεγχο του SPLM/SRRA, ανησυχεί ιδιαιτέρως για τις συνέπειες αυτής της κατάστασης που
θα απειλήσει τη ζωή χιλιάδων ατόµων τα οποία ήδη διατρέχουν κίνδυνο λόγω του εµφυλίου
πολέµου που µαστίζει τη χώρα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί επίσης λόγω των αυξηµένων
κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια και τον εξοπλισµό του προσωπικού των ανθρωπιστικών
οργανισµών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το SPLM/SRRA να εξετάσει το ενδεχόµενο επανάληψης των
διαπραγµατεύσεων µε τους ΜΚΟ το συντοµότερο δυνατό, ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες που
να επιτρέπουν στους ΜΚΟ να συνεχίσουν την ελεύθερη άσκηση των ανθρωπιστικών
δραστηριοτήτων τους και σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

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 τη δήλωση αυτή.

* * *

26/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης
όσον αφορά την απόφαση του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας να καταργήσει

την θανατική ποινή  και να επικυρώσει το Πρωτόκολλο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών

Bρυξέλλες, 29 Φεβρουαρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση χαιρετίζει την απόφαση του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας να καταργήσει
την θανατική ποινή και να επικυρώσει το Πρωτόκολλο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την
Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών σχετικά µε την
κατάργηση της θανατικής ποινής.
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Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση φρονεί ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην ενίσχυση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
επαναλαµβάνει ότι σκοπεύει να εργαστεί για την παγκόσµια κατάργηση της θανατικής ποινής ή
τουλάχιστον τη θέσπιση αναστολής των εκτελέσεων ως ένα πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση
αυτή.

Η απόφαση του ουκρανικού Κοινοβουλίου να καταργήσει την θανατική ποινή και να επικυρώσει
το Πρωτόκολλο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, το πρώτο στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο το οποίο καθιστά την κατάργηση
της θανατικής ποινής νοµική υποχρέωση των συµβαλλοµένων µερών, αποτελεί ένα πολύ
σηµαντικό βήµα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ουκρανία και την
κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσµίως, απώτερο στόχο της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης όπως
εκτίθεται στη ∆ήλωση της ΕΕ και τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο
του 1998.

Οι σηµαντικές αυτές αποφάσεις συµβάλλουν επίσης στην επίτευξη του στόχου που περιέχεται στην
Κοινή Στρατηγική για την Ουκρανία σχετικά µε την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
ενισχύει την στρατηγική εταιρική σχέση µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας.

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

* * *

27/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ' ευκαιρία
της 30ής επετείου από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης

περί µη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων
Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2000

Επ' ευκαιρία της 30ής επετείου της Συνθήκης περί µη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων, η οποία
άρχισε να ισχύει στις 5 Μαρτίου 1970, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη σταθερή
υποστήριξή της προς την εν λόγω Συνθήκη.

Για την ΕΕ, η Συνθήκη περί µη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων έχει να διαδραµατίσει ουσιαστικό
ρόλο για την εδραίωση της παγκόσµιας ειρήνης και της ασφάλειας και παραµένει ο ακρογωνιαίος
λίθος του παγκόσµιου καθεστώτος της µη διάδοσης πυρηνικών όπλων και το θεµέλιο για τη
συνέχιση του πυρηνικού αφοπλισµού.

Η ΕΕ χαιρετίζει το γεγονός ότι 187 χώρες αποτελούν ήδη µέρος της Συνθήκης, αλλά κρίνει,
εντούτοις, ότι η καθολική προσχώρηση αποτελεί κλειδί για την ενίσχυση της µη διάδοσης σε
παγκόσµιο επίπεδο και των στόχων αφοπλισµού που βρίσκονται στον πυρήνα της πολιτικής της
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Ένωσης. Ως εκ τούτου, η ΕΕ καλεί τα κράτη εκείνα που δεν το έχουν ακόµη πράξει, να προβούν
στις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να προσχωρήσουν στη Συνθήκη περί µη διαδόσεως των
πυρηνικών όπλων.

Η ΕΕ είναι βαθιά προσηλωµένη προς ένα καλύτερο, πολλά υποσχόµενο και διεθνώς ασφαλές
περιβάλλον για όλους. Τα κράτη µέλη της, σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο, θα εργαστούν
σκληρά για την επιτυχή έκβαση της Αναθεωρητικής ∆ιάσκεψης της Συνθήκης περί µη διαδόσεως
των πυρηνικών όπλων κατά το 2000, οι εργασίες της οποίας έχουν προγραµµατιστεί να αρχίσουν
σύντοµα στη Νέα Υόρκη και καλεί όλα τα υπόλοιπα κράτη µέλη να ενώσουν τις δυνάµεις τους για
την προσπάθεια αυτή.

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

* * *

28/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραβίαση του
δικαιώµατος της ελεύθερης έκφρασης στη Σερβία

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σοβαρά για τη συνεχιζόµενη παραβίαση του δικαιώµατος της
ελεύθερης έκφρασης της γνώµης.

Οι δηµόσιες απειλές κατά των ανεξάρτητων µέσων µαζικής ενηµέρωσης δείχνουν ότι το καθεστώς
ακολουθεί µιαν αυθαίρετη πολιτική διακρίσεων για να καταπνίξει τις ανεξάρτητες φωνές.

Η πρόσφατη περίπτωση της παραποµπής σε δίκη του κυρίου Ντούσαν Μιχαΐλοβιτς, προέδρου του
Κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε τη δήθεν κατηγορία της εξάπλωσης ψευδών ειδήσεων και
διατάραξης του νόµου και της τάξης αποτελεί την πιο πρόσφατη απόπειρα, µέσα σε πολλές άλλες,
των σερβικών αρχών να φιµώσουν την ελευθερία του λόγου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιµένει στη θεµελιώδη της πεποίθηση ότι η άσκηση της ελευθερίας της
έκφρασης αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της δηµοκρατίας και ότι θα πρέπει να
επιτραπεί στο σερβικό λαό να εκφράσει ελεύθερα την πολιτική του βούληση.

* * *
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29/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις παράνοµες καταλήψεις αγροκτηµάτων στη Ζιµπάµπουε

Βρυξέλλες,  13 Μαρτίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε µε ανησυχία γνώση του κινήµατος παράνοµων καταλήψεων
περισσότερων από 200 αγροκτηµάτων στη Ζιµπάµπουε από οµάδες παλαιών µαχητών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι το κίνηµα αυτό λαµβάνει έκταση και συνοδεύεται µερικές
φορές από υλικές ζηµίες, απειλές και απαράδεκτες για ένα δηµοκρατικό κράτος πράξεις βίας .
Οι καταλήψεις αυτές θέτουν υπό σοβαρή αµφισβήτηση το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και τις
διασφαλιζόµενες από το Σύνταγµα ελευθερίες. Ενδέχεται, επιπλέον, να θέσουν σε κίνδυνο τις
διεξαγόµενες γεωργικές εργασίες και τη µελλοντική εσοδεία, τη στιγµή κατά την οποία η
Ζιµπάµπουε διέρχεται µία χωρίς προηγούµενο οικονοµική κρίση και ένα τµήµα των αποθεµάτων
της σε τρόφιµα καταστράφηκε από τις πληµµύρες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ο πρώτος εταίρος για την ανάπτυξη της Ζιµπάµπουε, καλεί,
συνεπώς, την κυβέρνηση να επιβάλει το νόµο και να αποκαταστήσει τη δηµόσια τάξη και την
ασφάλεια των πολιτών. Επιβεβαιώνει την προσήλωσή της υπέρ µιάς γεωργικής µεταρρύθµισης
που θα διεξαχθεί µε οµαλότητα και διαφάνεια, θα σέβεται τα δικαιώµατα όλων των πολιτών και θα
συµβιβάζεται µε τις επιταγές της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.

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 ΕΟΧ συντάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

* * *

30/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετική µε την αναβολή
των βουλευτικών εκλογών και των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αϊτή

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει το γεγονός ότι αναβάλλονται οι βουλευτικές εκλογές και οι
εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αϊτή, καθώς και τις νέες ηµεροµηνίες τις οποίες προτείνει το
προσωρινό εκλογικό συµβούλιο (9 Απριλίου - 21 Μαΐου).

Η Ένωση εκφράζει τη λύπη της διότι, δεκατέσσερις µήνες µετά τη διάλυση του Κοινοβουλίου και
ένα έτος µετά το διορισµό του προσωρινού εκλογικού συµβουλίου, οι Αρχές της Αϊτής δεν έχουν



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 25

PE 168.654- ΕL -∆ελτίο  10.04.2000
Πέρας της συντάξεως : 31.03.2000

κατορθώσει, παρ' όλο το µέγεθος της διεθνούς βοήθειας, να εκπληρώσουν όλες τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις για αδιάβλητες, επί ίσοις όροις και διαφανείς εκλογές, ενώ ο πληθυσµός έχει
εκδηλώσει σφοδρό ενδιαφέρον και αίσθηµα των ευθυνών του εγγραφόµενος αθρόως στους
εκλογικούς καταλόγους, τα δε πολιτικά κόµµατα δήλωσαν ότι είναι έτοιµα για τη λαϊκή
ετυµηγορία.

Η ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας επιβάλλει, η ύστατη αναβολή αυτή να είναι η
συντοµότερη δυνατή, το δε οριστικό χρονοδιάγραµµα να επιτρέψει σύγκληση της Βουλής των
Αντιπροσώπων τη δεύτερη ∆ευτέρα του Ιουνίου του 2000, σύµφωνα µε το Σύνταγµα.

Η ευρωπαϊκή βοήθεια θα είναι δυνατόν να συνεχιστεί και να λάβει όλη της την έκταση µόνον όταν
µπορέσουν να λειτουργήσουν όλα τα συνταγµατικά όργανα του κράτους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειµένη να παράσχει και πάλι τη συµβολή της στη συνέχιση της
δηµοκρατικής διαδικασίας στην Αϊτή.

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

* * *
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
µε θέµα

"∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 2000 - Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής"

                                                

Στις 24 Νοεµβρίου 2000, το Προεδρείο ανέθεσε σε οµάδα ad hoc απαρτιζόµενη από
την κα SIGMUND και τους κ.κ. LITTLE και PIETTE, συνεισηγητές, να προετοιµάσει την
κατάρτιση γνωµοδότησης πρωτοβουλίας της ΟΚΕ µε θέµα:

"∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 2000 - Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής"

Κατά την 370ή σύνοδο ολοµέλειας που πραγµατοποιήθηκε στις 1 και 2 Μαρτίου
2000 (συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2000), η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε
137 ψήφους υπέρ, 10 ψήφους κατά και 25 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:

* * *
1. Εισαγωγή

Λίγο πριν από την πραγµατοποίηση εκτεταµένης διεύρυνσης, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
βρίσκεται ενώπιον µιας πρόκλησης άνευ προηγουµένου, την οποία τα ευρωπαϊκά όργανα
καλούνται να αντιµετωπίσουν δεόντως.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση οφείλει να προβεί σε θεσµική µεταρρύθµιση
πριν από τη διεύρυνση, κατά τρόπο ώστε να εξακολουθήσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά της µε
αποτελεσµατικότητα, συνέπεια και διαφάνεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των αρχών
της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και τη διατήρηση του Κράτους ∆ικαίου που είναι κοινά σε όλα τα
κράτη µέλη.

Συνεπώς, κάθε όργανο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, θεσµικό ή µη, καλείται να
εξετάσει τις δυνατότητες µεταρρύθµισής του και να υποβάλλει τις προτάσεις του επί του θέµατος.

Η ΟΚΕ έχει επίγνωση των ευθυνών της, δεδοµένου ότι αποτελεί "σταυροδρόµι" της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 27

PE 168.654- ΕL -∆ελτίο  10.04.2000
Πέρας της συντάξεως : 31.03.2000

Υπό αυτό ακριβώς το πρίσµα, η ΟΚΕ παρουσιάζει τη συµβολή της για τη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 2000, προκειµένου να προετοιµάσει τη διεύρυνση και να
συνεισφέρει αποτελεσµατικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

2. Ο παρών ρόλος της ΟΚΕ

Με τη σύσταση της ΟΚΕ, η Συνθήκη της Ρώµης καθιέρωσε το πρώτο
συµβουλευτικό όργανο σε ευρωπαϊκή κλίµακα το οποίο συγκεντρώνει στους κόλπους του "τους
διάφορους κλάδους της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής", οι εκπρόσωποι των οποίων
αντικατοπτρίζουν την ποικιλοµορφία της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στο σύνολό της που
έχει ως βήµα συζήτησης και προβληµατισµού την ΟΚΕ.

Επί του παρόντος η ΟΚΕ απαρτίζεται από 222 µέλη που προέρχονται από
οργανώσεις εργοδοτών, εργαζοµένων, γεωργών, µεταφορέων, ΜΜΕ, βιοτεχνών, ελευθερίων
επαγγελµάτων, συνεταιρισµών, καταναλωτών, οικογενειών και νεολαίας, καθώς και από
οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την άσκηση εθελοντικής δραστηριότητας.
Το ποσοστό εκπροσώπησης διαφέρει αναλόγως των κρατών µελών. Η ΟΚΕ συνιστά, λοιπόν, µη
πολιτική συνέλευση µε ευρύ φάσµα εµπειριών και αξιοσηµείωτες και αναγνωρισµένες δυνατότητες
εµπειρογνωµοσύνης.

Η διαδικασία λήψεως των αποφάσεών της εστιάζεται στην επίτευξη συναίνεσης και
αντανακλά απόλυτα τη µορφή επικοινωνίας που αποτελεί ίδιον της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών. Η ΟΚΕ είναι ο χώρος όπου οι εκπρόσωποι της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
ενηµερώνονται άµεσα, εκφράζουν τις απόψεις τους και προασπίζουν τα συµφέροντά τους. Η ΟΚΕ,
χάρη στην εγγύτητά της προς τους πολίτες, συµβάλει άµεσα και αποτελεσµατικά στη διαφάνεια και
στον εκδηµοκρατισµό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. ∆εν χρησιµεύει µόνον ως θεσµικό πλαίσιο
για τη διαβούλευση των φορέων της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί
γέφυρα µεταξύ της Ευρώπης και της ποικιλόµορφης και πολυσύνθετης οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών.

3. Η ανάγκη αλλαγής

Η ΟΚΕ έχει ανέκαθεν επισηµάνει ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν πρέπει να
εκλαµβάνεται ως πάγια κατάσταση, αλλά ως διαδικασία σε συνεχή εξέλιξη. Για αυτόν το λόγο, η
ΟΚΕ πρότεινε πάντοτε, κατά τις πρόσφατες ∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις, µεταρρυθµίσεις µε
στόχο την προαγωγή της εν λόγω διαδικασίας.
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Επί του παρόντος, η διεύρυνση δεν αποτελεί µόνον πρόκληση, αλλά και ευκαιρία
για τη θεσµική µεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Η ΟΚΕ επιθυµεί να της παρασχεθούν τα
αναγκαία µέσα που θα της επιτρέψουν, αφενός, να συνεισφέρει καλύτερα στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση και στην επιτυχία της διεύρυνσης και, αφετέρου, να ανταποκριθεί επάξια στις
αλλαγές και στις προσδοκίες της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.

4. Οι κατευθυντήριες γραµµές

4.1 Σύνθεση

Η ΟΚΕ απαρτίζεται από εκπροσώπους των διαφόρων συνιστωσών της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών.

Στη σύνθεσή της πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη διασφάλισης ενδεδειγµένης
εκπροσώπησης των διαφόρων κλάδων της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής και των άλλων
κατηγοριών γενικού συµφέροντος.

Εξάλλου, όσον αφορά την εσωτερική της οργάνωση, η ΟΚΕ τάσσεται σαφώς υπέρ
της διατήρησης της διάρθρωσής της σε τρεις οµάδες. Οι οµάδες Ι και ΙΙ  απαρτίζονται από τους
εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, ενώ η Οµάδα ΙΙΙ πρέπει φυσιολογικά να αποτελεί σηµείο
συγκέντρωσης των υπολοίπων οργανώσεων της ευρωπαϊκής και αντιπροσωπευτικής κοινωνίας των
πολιτών, συµπληρώνοντας κατ'αυτόν τον τρόπο αποτελεσµατικά την ποικιλόµορφη σύνθεση της
ΟΚΕ.

4.2 Τρόπος διορισµού των µελών

Το ισχύον σύστηµα διορισµού των µελών πρέπει να διατηρηθεί, για λόγους
επικουρικότητας και διαφάνειας και για να διατηρηθεί η αναγκαία άµεση επικοινωνιακή σύνδεση
µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των κρατών µελών και της ΟΚΕ.

Εντούτοις, η ΟΚΕ δεν αποκλείει εν καιρώ το ενδεχόµενο συµπληρωµατικού
διορισµού, περιορισµένου και άµεσου, από τις αντιπροσωπευτικές ευρωπαϊκές οργανώσεις που
αναγνωρίζονται από τα όργανα της Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη, εάν συντρέχει περίπτωση,
ανάλογες αλλαγές που ενδέχεται να επέλθουν σε άλλα όργανα. Θα πρέπει να µελετηθούν οι
κανόνες που θα διέπουν τους διορισµούς αυτούς.

4.3 Αριθµός των µελών

Η ΟΚΕ αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη περιορισµού του αριθµού των συµβούλων
της ενόψει της διεύρυνσης.

Υπό αυτό το πρίσµα, ειδικότερα, απαιτείται να εφαρµοσθεί η γενική αρχή περί ίσης
µεταχείρισης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών.
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Κρίνεται σκόπιµη η διαφύλαξη της γεωγραφικής ισορροπίας και, ιδιαίτερα, ενός
ενδεδειγµένου επιπέδου εκπροσώπησης των µικρών κρατών µελών.

4.4 ∆ιάρκεια της θητείας

Θα ήταν ευκταίο να καταστεί η θητεία των συµβούλων της ΟΚΕ πενταετής,
προκειµένου να συµπορεύεται η ΟΚΕ χρονικά µε την Επιτροπή και µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η θητεία πρέπει να παραµείνει ανανεώσιµη.

4.5 Αποστολές

Υφίστανται αρκετές δυνατότητες βελτίωσης.

Η αρχή της υποχρεωτικής διαβούλευσης απαιτείται να διατηρηθεί και, ενδεχοµένως,
να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς, όπως ο πολιτισµός, η πολιτική στον τοµέα της µετανάστευσης ή
τα ζητήµατα που άπτονται της µη διακριτικής µεταχείρισης.

Εντούτοις, θα πρέπει να εναπόκειται στην ΟΚΕ να κρίνει κατά πόσον είναι σκόπιµο
να γνωµοδοτεί επί των προτάσεων της Επιτροπής, ενηµερώνοντάς την για τους λόγους αυτής της
απόφασης.

Η ΟΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην άσκηση του συµβουλευτικού της ρόλου
κατά τα αρχικά και διερευνητικά στάδια της διαµόρφωσης νέας νοµοθεσίας. Για να προβληθεί η
επιδίωξη αυτή και να εστιασθεί η προσοχή σε σηµαντικούς και στρατηγικούς τοµείς, η ΟΚΕ
προτίθεται να καταστήσει τις εργασίες της περισσότερο επιλεκτικές.

Προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη διαδικασία λήψεως
αποφάσεων, απαιτείται να καθιερωθεί η παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις
γνωµοδοτήσεις που καταρτίζει η ΟΚΕ έπειτα από αίτηση κάποιου ευρωπαϊκού οργάνου. Κατ'αυτόν
τον τρόπο, τα όργανα που ζητούν τη γνωµοδότηση της ΟΚΕ θα όφειλαν να την ενηµερώνουν για
τη συνέχεια που δόθηκε στις γνωµοδοτήσεις που καταρτίσθηκαν κατόπιν αιτήµατός τους.

Επιπλέον, απαιτείται να βελτιωθεί η συµβουλευτική λειτουργία της κατά τρόπο
ώστε η ΟΚΕ, αφενός, να αποτελέσει πραγµατική προστιθέµενη αξία για τα άλλα όργανα και,
αφετέρου, να χρησιµεύσει ως "αναµεταδότης" έναντι της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.
Τούτο δύναται να επιτευχθεί διαµέσου:

− της εισαγωγής δυνατότητας "διερευνητικής" προνοµοθετικής διαβούλευσης της ΟΚΕ εκ µέρους
της Επιτροπής·

− της ανάθεσης στην ΟΚΕ οργανωτικού ή συντονιστικού ρόλου όταν πρόκειται για έκδοση
γνωµοδότησης επί πολυσύνθετων θεµάτων·
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− της αναγνώρισης της ΟΚΕ ως ενδεδειγµένου βήµατος για τη διενέργεια του κοινωνικού
διαλόγου που θα πρέπει να αναπτυχθεί µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

− της ενίσχυσης του ρόλου της ΟΚΕ ως πλαισίου για την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ κοινωνικών
και οικονοµικών εταίρων.

Η ΟΚΕ προτίθεται, µε δική της πρωτοβουλία, να µεριµνά περισσότερο για την
παρακολούθηση και την προαγωγή της αντικτύπου των γνωµοδοτήσεών της.

4.6 Η αναγνώριση της ΟΚΕ ως πλήρους θεσµικού οργάνου
(π.υ.)

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΚΕ
Άρθρο 257 (πρώην άρθρο 193)

Συvιστάται Οικovoµική και Κoιvωvική
Επιτρoπή µε συµβoυλευτικά καθήκovτα.

Η επιτρoπή αυτή απoτελείται από
αvτιπρoσώπoυς τωv διαφόρωv κλάδωv της
oικovoµικής και κoιvωvικής ζωής, κυρίως τωv
παραγωγώv, τωv γεωργώv, τωv µεταφoρέωv,
τωv εργαζoµέvωv, τωv εµπόρωv, τωv
βιoτεχvώv, τωv ελευθερίωv επαγγελµάτωv και
άλλωv κατηγoριώv γεvικoύ συµφέρovτoς.

Άρθρο 257

Συvιστάται Ευρωπαϊκή Οικovoµική και
Κoιvωvική Επιτρoπή µε συµβoυλευτικά
καθήκovτα.

Η ΟΚΕ συγκροτείται από εκπροσώπους των
διαφόρων συνιστωσών οικονοµικού και
κοινωνικού χαρακτήρα της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών.

Στη σύνθεσή της απαιτείται να λαµβάνεται
υπόψη η ανάγκη να διασφαλισθεί κατάλληλη
εκπροσώπηση των διαφόρων κλάδων της
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής και του
γενικού συµφέροντος.
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Άρθρο 258 (πρώην άρθρο 194)

Ο αριθµός τωv µελώv της Οικovoµικής και
Κoιvωvικής Επιτρoπής oρίζεται ως εξής :
Βέλγιο 12
∆ανία 9
Γερµανία 24
Ελλάδα 12
Ισπανία 21
Γαλλία 24
Ιρλανδία 9
Ιταλία 24
Λουξεµβούργο 6
Κάτω Χώρες 12
Αυστρία 12
Πορτογαλία 12
Φινλανδία 9
Σουηδία 12
Ηνωµένο Βασίλειο 24

Τα µέλη της ΟΚΕ διoρίζovται oµoφώvως από τo
Συµβoύλιo για τέσσερα έτη. Η θητεία τoυς
µπoρεί vα αvαvεωθεί.

Τα µέλη της Οικovoµικής και Κoιvωvικής
Επιτρoπής δεv πρέπει vα δεσµεύovται από
καµία επιτακτική εvτoλή. Ασκoύv τα
καθήκovτά τoυς µε πλήρη αvεξαρτησία, πρoς τo
γεvικό συµφέρov της Κoιvότητας.

Τo Συµβoύλιo, απoφασίζovτας µε ειδική
πλειoψηφία, καθoρίζει τις απoζηµιώσεις τωv
µελώv της Οικovoµικής και Κoιvωvικής
Επιτρoπής.

Άρθρο 258

Ο συνολικός αριθµός των µελών της ΟΚΕ
ισούται  µε:
[...] θα προσδιορισθεί

Ο αριθµός των µελών για κάθε κράτος µέλος
ορίζεται ως ακολούθως:

[...] θα προσδιορισθεί

Τα µέλη της ΟΚΕ διoρίζovται µε ειδική
πλειοψηφία από το Συµβούλιο για πέντε έτη. Η
θητεία τoυς µπoρεί vα αvαvεωθεί.

Τα µέλη της Οικovoµικής και Κoιvωvικής
Επιτρoπής δεv πρέπει vα δεσµεύovται από καµία
επιτακτική εvτoλή. Ασκoύv τα καθήκovτά τoυς µε
πλήρη αvεξαρτησία, πρoς τo γεvικό συµφέρov της
Κoιvότητας.
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Άρθρο 259 (πρώην άρθρο 195)

1. Για τo διoρισµό τωv µελώv της Οικovoµικής
και Κoιvωvικής Επιτρoπής, κάθε κράτoς µέλoς
διαβιβάζει στo Συµβoύλιo πίvακα µε αριθµό
υπoψηφίωv διπλάσιo από τov αριθµό τωv
θέσεωv πoυ παρέχovται στoυς υπηκόoυς τoυ.

Για τη σύvθεση της επιτρoπής αυτής
λαµβάvεται υπόψη η αvάγκη vα διασφαλισθεί
κατάλληλη εκπρoσώπηση τωv διαφόρωv
κλάδωv της oικovoµικής και κoιvωvικής ζωής.

2. Τo Συµβoύλιo ζητεί τη γvώµη της
Επιτρoπής. ∆ύvαται vα ζητήσει τη γvώµη τωv
ευρωπαϊκώv oργαvώσεωv τωv
αvτιπρoσωπευτικώv τωv διαφόρωv κλάδωv της
oικovoµικής και κoιvωvικής ζωής, oι oπoίες
εvδιαφέρovται για τη δραστηριότητα της
Κoιvότητας.

Άρθρο 259

1. Για τo διoρισµό τωv µελώv της Οικovoµικής και
Κoιvωvικής Επιτρoπής, κάθε κράτoς µέλoς
διαβιβάζει στo Συµβoύλιo πίvακα µε αριθµό
υπoψηφίωv διπλάσιo από τov αριθµό τωv θέσεωv
που παρέχovται στoυς υπηκόoυς τoυ.

Για τη σύvθεση της επιτρoπής αυτής λαµβάvεται
υπόψη η αvάγκη vα διασφαλισθεί κατάλληλη
εκπρoσώπηση τωv διαφόρωv συνιστωσών
οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα της
oργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.

2. Τo Συµβoύλιo ζητεί τη γvώµη της Επιτρoπής.
∆ύvαται vα ζητήσει τη γvώµη τωv ευρωπαϊκώv
oργαvώσεωv τωv αvτιπρoσωπευτικώv τωv
διαφόρωv κλάδωv της oικovoµικής και κoιvωvικής
ζωής, oι oπoίες εvδιαφέρovται για τη
δραστηριότητα της Κoιvότητας.

Άρθρο 260 (πρώην άρθρο 196)

Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή εκλέγει
µεταξύ τωv µελώv της τov Πρόεδρo και τo
πρoεδρείo της για περίoδo δύo ετώv.

Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή
καταρτίζει τov εσωτερικό της καvovισµό.

Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή
συγκαλείται από τov Πρόεδρό της αιτήσει τoυ
Συµβoυλίoυ ή της Επιτρoπής. Μπoρεί επίσης vα
συvεδριάσει µε δική της πρωτoβoυλία.

Άρθρο 260

Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή εκλέγει
µεταξύ τωv µελώv της τov Πρόεδρo και τo
πρoεδρείo της για περίοδο δυόµισι ετών.

Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή καταρτίζει
τov εσωτερικό της καvovισµό.

Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή
συγκαλείται από τov Πρόεδρό της.
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Άρθρο 261 (πρώην άρθρο 197)

Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή
περιλαµβάvει ειδικευµέvα τµήµατα για τoυς
κύριoυς τoµείς πoυ πρoβλέπει η παρoύσα
Συvθήκη.

Τα ειδικευµέvα τµήµατα λειτoυργoύv στo
πλαίσιo τωv γεvικώv αρµoδιoτήτωv της
Οικovoµικής και Κoιvωvικής Επιτρoπής. ∆εv
δύvαται vα ζητηθεί η γvώµη τωv ειδικευµέvωv
τµηµάτωv αvεξαρτήτως της επιτρoπής αυτής.

Στo πλαίσιo της Οικovoµικής και Κoιvωvικής
Επιτρoπής δύvαvται επίσης vα συγκρoτoύvται
υπoεπιτρoπές για τηv επεξεργασία σχεδίωv
γvωµώv επί oρισµέvωv ζητηµάτωv ή τoµέωv, τα
oπoία υπoβάλλoυv στηv κρίση της επιτρoπής
αυτής.

Ο καvovισµός της επιτρoπής αυτής καθoρίζει
τov τρόπo της συvθέσεως και ρυθµίζει τηv
αρµoδιότητα τωv ειδικευµέvωv τµηµάτωv και
τωv υπoεπιτρoπώv.

Άρθρο 261

Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή
περιλαµβάvει ειδικευµέvα τµήµατα για τoυς
κύριoυς τoµείς πoυ πρoβλέπει η παρoύσα Συvθήκη.

Η ΟΚΕ καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης των
εργασιών της.

Προβλέπει διατάξεις που διέπουν τη συλλογή
των απόψεων των διαφόρων συνιστωσών
οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα που
αντιπροσωπεύουν την οργανωµένη κοινωνία των
πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την
επεξεργασία των γνωµοδοτήσεών της.
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Άρθρο 262 (πρώην άρθρο 198)

Τo Συµβoύλιo ή η Επιτρoπή oφείλoυv vα
ζητoύv τη γvώµη της Οικovoµικής και
Κoιvωvικής Επιτρoπής στις περιπτώσεις πoυ
πρoβλέπει η παρoύσα Συvθήκη. ∆ύvαvται vα
ζητoύv τη γvώµη της σε κάθε περίπτωση πoυ τo
κρίvoυv σκόπιµo.

 Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή
δύvαται vα λαµβάvει τηv πρωτoβoυλία vα
διατυπώvει γvώµη στις περιπτώσεις πoυ τo
θεωρεί σκόπιµo.

Αv τo Συµβoύλιo ή η Επιτρoπή τo κρίvoυv
αvαγκαίo, τάσσoυv στηv Οικovoµική και
Κoιvωvική Επιτρoπή πρoθεσµία τoυλάχιστov
εvός µηvός για vα υπoβάλει τη γvώµη της. Η
πρoθεσµία υπoλoγίζεται από τη γvωστoπoίηση
στov Πρόεδρo της επιτρoπής αυτής. Μετά τηv
πάρoδo της πρoθεσµίας, η έλλειψη γvώµης δεv
εµπoδίζει τo Συµβoύλιo ή τηv Επιτρoπή vα
εvεργήσoυv.

Άρθρο 262

Τo Συµβoύλιo ή η Επιτρoπή υποχρεούνται vα
ζητoύv τη γvώµη της Οικovoµικής και Κoιvωvικής
Επιτρoπής στις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπει η
παρoύσα Συvθήκη.

Η ΟΚΕ γνωµοδοτεί επί νοµοθετικής προτάσεως
της Επιτροπής ή επί οιουδήποτε άλλου θέµατος,
εφόσον το κρίνει σκόπιµο. Εξάλλου, τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, το Συµβούλιο ή η
Επιτροπή δύνανται vα ζητήσουν τη γvώµη της
Οικovoµικής και Κoιvωvικής Επιτρoπής.

Αv το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τo Συµβoύλιo ή η
Επιτρoπή τo κρίvoυv αvαγκαίo, τάσσoυv στηv
Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή πρoθεσµία
τoυλάχιστov εvός µηvός για vα υπoβάλει τη γvώµη
της. Η πρoθεσµία υπoλoγίζεται από τη
γvωστoπoίηση του θέµατος στov Πρόεδρo της
ΟΚΕ. Μετά τηv πάρoδo της πρoθεσµίας, η έλλειψη
γvώµης δεv εµπoδίζει τα ανωτέρω όργανα vα
εvεργήσoυv.
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Η γvώµη της Οικovoµικής και Κoιvωvικής
Επιτρoπής και η γvώµη τoυ αρµoδίoυ
ειδικευµέvoυ τµήµατoς, καθώς και τα πρακτικά
τωv συσκέψεωv, διαβιβάζovται στo Συµβoύλιo
και τηv Επιτρoπή.

Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo µπoρεί vα ζητήσει
τη γvώµη της Οικovoµικής και Κoιvωvικής
Επιτρoπής.

Η γvώµη της Οικovoµικής και Κoιvωvικής
Επιτρoπής, καθώς και τα αναλυτικά πρακτικά τωv
συζητήσεων, διαβιβάζovται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στo Συµβoύλιo και στηv Επιτρoπή.

Τα όργανα ενηµερώνουν την ΟΚΕ για τη
συνέχεια που δίδεται στις γνωµοδοτήσεις της.

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2000

Η Πρόεδρος
Της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Ο Γενικός Γραµµατέας
Της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Patrick VENTURINI

Σηµ. : Ακολουθεί παράρτηµα του παρόντος εγγράφου στην επόµενη σελίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Η ακόλουθη προταθείσα τροπολογία, η οποία συγκέντρωσε αριθµό ψήφων "υπέρ"
αντίστοιχο τουλάχιστον προς το ένα τέταρτο του συνόλου των εγκύρων ψήφων, απορρίφθηκε κατά
τη διάρκεια των συζητήσεων :

Τροπολογία του κ. MALOSSE, της κας PARI, των κ.κ.. RODRΝGUEZ GARCΝA CARO,
VEVER

Παράγραφος 2, δεύτερο σηµείο

Να τροποποιηθεί ως εξής:

"Επί του παρόντος η ΟΚΕ απαρτίζεται από 222 µέλη που προέρχονται από
οργανώσεις εργοδοτών, εργαζοµένων, γεωργών, µεταφορέων, ΜΜΕ, βιοτεχνών,
ελευθερίων επαγγελµάτων, συνεταιρισµών, καταναλωτών, οικογενειών και νεολαίας,
καθώς και από οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την άσκηση
εθελοντικής δραστηριότητας. Το ποσοστό εκπροσώπησης διαφέρει αναλόγως των
κρατών µελών. Πολλά µέλη αναπτύσσουν επίσης δραστηριότητες και έχουν
ανειληµµένες ευθύνες σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της Ευρώπης,
αναγνωρισµένες από τα θεσµικά όργανα της Ένωσης. Η ΟΚΕ συνιστά, λοιπόν, µη
πολιτική συνέλευση µε ευρύ φάσµα εµπειριών και αξιοσηµείωτες και αναγνωρισµένες
δυνατότητες εµπειρογνωµοσύνης."

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ : 100
Ψήφοι κατά :  47
Αποχές :  12

* * *
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ

Ο Γενικός Γραµµατέας της Επιτροπής Περιφερειών διαβίβασε, στις 8 Μαρτίου 2000, προς
ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη σύνθεση του Προεδρείου της Επιτροπής
Περιφερειών 2000-2002 το οποίο επανεξελέγη κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 16ης
Φεβρουαρίου 2000:

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ

2000-2002

Πρόεδρος :                                                                   Josef  CHABERT  (B)
Πρώτος αντιπρόεδρος: Manfred DAMMEYER (D) PES

Αναπληρωτής: Udo MIENTUS (D) PES

Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά µέλη
ANDERSEN Knud * ELDR FLENSTED-JENSEN Johannes PES DK
ANDERSEN Søren EPP JENSEN Henning PES DK
BODFISH Kenneth * PES GILL George PES UK
BORE Albert (πρόεδρος της Οµάδας PES ) LAMBERTI Gianfranco  PES UK/IT
BOURG Willy EPP KONTER Norbert EPP L
BRESSO Mercedes PES FRUGIS Nicola EPP I
CHAVES GONZALEZ Manuel PES IGLESIAS RICOU Marcelino PES E
COLLIGNON Robert  PES BURGEON Willy PES B
D’AMBROSIO Vito * PES GHIGO Enzo EPP I
DU GRANRUT Claude EPP CENSI Marc EPP F
ENDLEIN Axel  PES EVESLAGE Hans EPP D
FORMIGONI Roberto EPP FALCONIO Antonio EPP I
FRAGA IRIBARNE Manuel * EPP VALCARCEL SISO Ramón Luis EPP E
GUSTÂV Anders  EPP HAMMAR Henrick EPP S
HANNIFFY Constance EPP CUMMINS Maurice EPP IRL
HANNINGFIELD OF CHELMSFORD Lord  EPP COLEMAN Ruth ELDR UK
HERTOG Fons ELDR LAAN Jan PES NL
JARDIM Alberto * EPP de MORAIS Isaltino EPP P
JOSEPH Jean-Louis PES BODIN Yannick PES F
KALIFF Roger * PES TARRAS-WAHLBERG Catarina PES S
KOIVISTO Risto  PES KAUPPINEN Markku ELDR FIN
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Πάρις*  PES ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  Χρήστος  PES GR
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ  Ευάγγελος  PES ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ   Γρηγόριος   EPP GR
LUCAS GIMÉNEZ Juan (πρόεδρος της Οµάδας
PPE)

BOCKLET Reinhold EPP E/D

MAY Christine  PES WHITEMAN Milner EA UK
McKENNA Tony * EA McNAMARA Annette EA IRL
MEINTZ Carlo * ELDR BEISSEL Simone ELDR L
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MESQUITA MACHADO Francisco PES MACHADO Manuel PES P
O'NEACHTAIN Sean (Πρόεδρος της Οµάδας EA) SAUWENS Johan EA IRL/B
PUECH Jean * EPP LEROY Philippe EPP F
PUMBERGER Günther EPP STINGL Alfred PES A
SIITONEN Eva-Riitta *  EPP HAIJANEN Paulina EPP FIN
TEUFEL Erwin  EPP STRAUB Peter EPP D
TOPE Graham (President of the ELDR group) JOHANSSON Kent ELDR UK/SV
van GELDER Wim * EPP TINDEMANS Jan PES NL
VAN DEN BRANDE Luc * EPP SARENS Freddy EPP B
WEINGARTNER Wendelin * EPP SCHAUSBERGER Franz EPP A
ZAPLANA HERNANDEZ-SORO Eduardo EPP SANZ ALONSO Pedro EPP E

* Αντιπρόεδρος

* * *
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

BROK Μεταβατική πoλιτική
διoίκηση, εφαρµoγή τωv
συµφωvιώv ειρήvης:
υπoστήριξη τωv διεθvώv
ovτoτήτωv

AFET (Γ) 20.03.00 PPE C5-0118/00

AYUSO
GONZÁLEZ

Λευκή Βίβλoς για τηv
ασφάλεια τωv τρoφίµωv

AGRI (Γ) 28.03.00 PPE C5-0136/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP

Αλιευτικoί πόρoι :
συµµετoχή της
Κoιvότητας στις
Περιφερειακές
Οργαvώσεις Αλιείας
(ΠΟΑ)

BUDG (Γ) 21.03.00 PSE C5-0108/00

HAUG Στρατηγικές για τηv
εκστρατεία υπέρ τoυ ευρώ
έως τo έτoς 2002

BUDG (Γ) 21.03.00 PSE C5-0104/00

LASCHET Μεταβατική πoλιτική
διoίκηση, εφαρµoγή τωv
συµφωvιώv ειρήvης:
υπoστήριξη τωv διεθvώv
ovτoτήτωv

BUDG (Ο) 21.03.00 PPE C5-0118/00

POMES RUIZ Σχέδιo απόφασης σχετικά
µε τηv oργάvωση και τη
λειτoυργία της ΥΕΕΕΚ
(OPOCE)

CONT (Γ) 22.03.00 PPE C5-0080/00

STAES Μεταβατική πoλιτική
διoίκηση, εφαρµoγή τωv
συµφωvιώv ειρήvης:
υπoστήριξη τωv διεθvώv
ovτoτήτωv

CONT (Γ) 22.03.00 VERTS/
ALE

C5-0118/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

THEATO Κείµεvα τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ, τoυ
Συµβoυλίoυ και της
Επιτρoπής: δικαίωµα
πρόσβασης τoυ κoιvoύ

CONT (Γ) 22.03.00 PPE C5-0057/00

RIDRUEJO Ηλεκτρovικές
επικoιvωvίες και
σχετιζόµεvες υπηρεσίες:
vέo καvovιστικό πλαίσιo,
επαvεξέταση 1999

CULT (Γ) 27.03.00 PPE C5-0141/00

LULLING Μπύρα, ατελείς εισαγωγές
στη Φιvλαvδία
(τρoπoπoίηση καvovισµoύ
918/83 και oδηγίας
69/169)

ECON (Ο) 21.03.00 PPE C5-0137/00

LULLING Μπύρα, ατελείς εισαγωγές
στη Φιvλαvδία
(τρoπoπoίηση καvovισµoύ
918/83 και oδηγίας
69/169)

ECON (Ο) 21.03.00 PPE C5-0138/00

ΟΜΑ∆Α
VERTS/ALE

Εκπαίδευση και
κατάρτιση: διδασκαλία
και µάθηση, πρoς τηv
κoιvωvία της γvώσης,
εφαρµoγή τoυ Λευκoύ
Βιβλίoυ

EMPL (Γ) 28.03.00 VERTS/
ALE

C5-0145/00

ANDERSSON J. Επιτρoπή για τηv
κoιvωvική πρoστασία

EMPL (Ο) 28.03.00 PSE

BREYER �Αµπελoς: εµπoρία
υλικώv αγεvoύς
πoλλαπλασιασµoύ της
αµπέλoυ (τρoπ. Oδηγίας
68/193/ΕΟΚ)

ENVI (Γ) 22.03.00 VERTS/
ALE

C5-0090/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

ΟΜΑ∆Α PPE Εvεργειακή απόδoση:
εξoπλισµός γραφείoυ και
τεχvoλoγίας
επικoιvωvιώv, πρόγραµµα
επισήµαvσης

ENVI (Γ) 22.03.00 PPE C5-0061/00

ΟΜΑ∆Α PSE Στρατηγικές για τηv
εκστρατεία υπέρ τoυ ευρώ
έως τo έτoς 2002

ENVI (Γ) 22.03.00 PSE C5-0104/00

ΟΜΑ∆Α GUE/NGL Αθλητισµός: σχέδιo
κoιvoτικής στήριξης της
καταπoλέµησης τoυ
vτόπιvγκ. Αvακoίvωση

ENVI (Γ) 22.03.00 GUE/
NGL

C5-0087/00

ΟΜΑ∆Α PSE Γεωργικές τιµές 2001 ENVI (Γ) 22.03.00 PSE C5-0121/00

JACKSON Πρoστασία τoυ Ρήvoυ:
σύvαψη της vέας
σύµβασης, 12 Απριλίoυ
1999, Βέρvη

ENVI (Ο) 22.03.00 PPE C5-0168/00

JACKSON Ρύπαvση τoυ αέρα:
εκπoµπές µηχαvoκίvητωv
oχηµάτωv,
εvσωµατωµέvα
συστήµατα διάγvωσης
OBD (τρoπoπoίηση
oδηγίας)

ENVI (Ο) 22.03.00 PPE C5-0091/00

LUND ∆ηµόσια υγεία:
εvδoκριvικoί διαταράκτες,
επίδραση στηv υγεία τωv
αvθρώπωv και τωv ζώωv.
Αvακoίvωση

ENVI (Ο) 22.03.00 PSE C5-0107/00

PATRIE Πρoστασία τωv
καταvαλωτώv, της υγείας,
τoυ περιβάλλovτoς:
πρoσφυγή στηv αρχή της
πρoφύλαξης

ENVI (Ο) 22.03.00 PSE C5-0143/00

DEHOUSSE Πoλιτική υδάτωv: πίvακας
oυσιώv πρoτεραιότητας,
πρoστασία τoυ
oικoσυστήµατoς και της
αvθρώπιvης υγείας

JURI (Γ) 28.03.00 PSE C5-0079/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

GEBHARDT Λευκή Βίβλoς για τηv
ασφάλεια τωv τρoφίµωv

JURI (Γ) 28.03.00 PSE C5-0136/00

GEBHARDT Πρoστασία τωv
καταvαλωτώv, της υγείας,
τoυ περιβάλλovτoς:
πρoσφυγή στηv αρχή της
πρoφύλαξης

JURI (Γ) 28.03.00 PSE C5-0143/00

HAUTALA Ειδική έκθεση τoυ
∆ιαµεσoλαβητή για τo
απόρρητo στις διαδικασίες
πρoσλήψεωv της
Επιτρoπής

JURI (Γ) 28.03.00 VERTS/
ALE

C5-0082/00

MacCORMICK �Ερευvα: πρoς έvα
ευρωπαϊκό χώρo.
Αvακoίvωση

JURI (Γ) 28.03.00 VERTS/
ALE

C5-0115/00

McCARTHY Πρoστασία της υγείας τωv
παιδιώv: φθαλικές
εvώσεις, επικίvδυvες
oυσίες, παιχvίδια
(τρoπoπoίηση oδηγίας)

JURI (Γ) 28.03.00 PSE C5-0276/99

NIEBLER Ηλεκτρovικές
επικoιvωvίες και
σχετιζόµεvες υπηρεσίες:
vέo καvovιστικό πλαίσιo,
επαvεξέταση 1999

JURI (Γ) 28.03.00 PPE C5-0141/00

CAMISON
ASENSIO

Οδ.για τηv τρoπoπoίηση
oδ.78/660/ΕΟΚ &
83/349/ΕΟΚ για τoυς
καvόvες απoτίµησης τωv
ετήσιωv και
εvoπoιηµέvωv
λoγαριασµώv

JURI (Ο) 28.03.00 PPE C5-0106/00

ZIMERAY Αίτηση άρσης της
βoυλευτικής ασυλίας τoυ
κ. H. Kronberger

JURI (Ο) 28.03.00 PSE IMM002079
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

GALLAGHER Αλιεία και
υδατoκαλλιέργεια:
εφαρµoγή τoυ κoιvoτικoύ
συστήµατoς κατά τηv
περίoδo 1996-1998 (καv.
3760/92/ΕΟΚ)

PECH (Ο) 23.03.00 UEN C5-0109/00

JOVÉ PERES Αλιευτικoί πόρoι :
συµµετoχή της
Κoιvότητας στις
Περιφερειακές
Οργαvώσεις Αλιείας
(ΠΟΑ)

PECH (Ο) 23.03.00 GUE/
NGL

C5-0108/00

MIGUÉLEZ
RAMOS Η ασφάλεια και τα αίτια

τωv ατυχηµάτωv στις
αλιευτικές
δραστηριότητες

PECH (Ο) 23.03.00 PSE

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Η κoιvή αλιευτική
πoλιτική απέvαvτι στηv
πρόκληση της
παγκoσµιoπoίησης της
oικovoµίας

PECH (Ο) 23.03.00 PPE

ΟΜΑ∆Α PSE Κoιvή αλιευτική πoλιτική
µετά τo έτoς 2002:
περιφερειακές συσκέψεις
κατά τηv περίoδo
1998-1999. �Εκθεση

PECH (Ο) 23.03.00 PSE C5-0110/00

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ραδιoεπικoιvωvίες:
Πράσιvη βίβλoς σχετικά
µε τo ραδιoφάσµα,
απoτελέσµατα της
διαβoύλευσης

RETT (Γ) 22.03.00 GUE/
NGL

C5-0113/00

ORTUONDO
LARREA

Ρύπαvση τoυ αέρα:
εκπoµπές µηχαvoκίvητωv
oχηµάτωv,
εvσωµατωµέvα
συστήµατα διάγvωσης
OBD (τρoπoπoίηση
oδηγίας)

RETT (Γ) 22.03.00 VERTS/
ALE

C5-0091/00

* * *
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Περιφερειακά εργαστήρια "αλιείας":
απολογισµός της δεύτερης φάσης (1998/1999) και προοπτικές

PECH COM (99) 747
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής
νοµοθεσίας - Οδηγία 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα, οδηγία
91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, οδηγία 75/439/ΕΟΚ
για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, οδηγία 86/278/ΕΟΚ περί
της ιλύος καθαρισµού λυµάτων - για την περίοδο 1995-1997

ENVI

JURI

COM (99) 752
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την
ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της Νότιας Αφρικής
(Κανονισµός 2259/96 του Συµβουλίου) Ετήσια ΄Εκθεση
(1998)

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 8
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ
σύµφωνα µε το άρθρο 18 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ

EMPL
RETT
CULT
JURI

COM (00) 17
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ∆είκτες για την ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών προβληµατισµών στην κοινή γεωργική
πολιτική

ENVI
AGRI

COM (00) 20
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων

AFET COM (00) 40
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Στραγηγικές για τις θέσεις
εργασίας στην κοινωνία της πληροφορίας

EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 48
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής: Αποτελέσµατα της τέταρτης φάσης
του SLIM

ITRE
ENVI
JURI

COM (00) 56
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κοινοτική στήριξη των
προγραµµάτων οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και
διαρθρωτικής προσαρµογής: απολογισµός και προοπτικές

AFET
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 58
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή της ρήτρας
απαγόρευσης εξαγωγής, άρθρο 7, παράγραφος 1 της οδηγίας
για τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών (97/9/ΕΚ)

JURI
ECON

COM (00) 81
τελ.

19η ΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή για την
περίοδο 1995-1996 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 για
την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα
των οδικών µεταφορών

RETT

EMPL

COM (00) 84
τελ.

5η ΄Εκθεση της Επιτροπής για τις ποσοτικές ποσοστώσεις και
τα µέτρα επιτήρησης που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα
εκτός των κλωστοϋφαντουργικών καταγωγής Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας

INDU COM (00) 91
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τεχνική προσαρµογή για το 2001
των δηµοσιονοµικών προοπτικών µε βάση την εξέλιξη του
ΑΕΠ και των τιµών (Σηµείο 15 της διοργανικής συµφωνίας
της 6ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία
και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού)

CONT
BUDG

COM (00) 93
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Τρίτη έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή του κανονισµού 3577/92 του Συµβουλίου για την
εφαρµογή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες
ενδοµεταφορές (1997-1998)

EMPL
REGI

COM (00) 99
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αναθεώρηση του SLIM:
Απλούστερη νοµοθεσία για την Εσωτερική Αγορά

JURI COM (00) 104
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 για τον καθορισµό των όρων
υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές εµπορευµατικές
µεταφορές σε ένα κράτος µέλος µεταφορείς µη
εγκατεστηµένοι σε αυτό (ΕΝ∆ΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) (2η ΄Εκθεση)

RETT COM (00) 105
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροοπής: Συγκεφαλαιωτική έκθεση των
κοινοποιήσεως των κρατών µελών σχετικά µε τη
δραστηριότητα και τα αποτελέσµατα των ελέγχων τους καθώς
και τα θέµατα αρχής στον τοµέα των ιδίων πόρων για το
οικονοµικό έτος 1998 (΄Αρθρο 17.3 του κανονισµού (ΕΟΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 1552/89 του Συµβουλίου)

BUDG
CONT

COM (00) 107
τελ.

* * *
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

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

Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συµβουλίου

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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Περίοδος συνόδου 1 και 2 Μαρτίου 2000
Βρυξέλλες

Συνοπτική απεικόνιση
Aπεικόνιση των ψηφισµάτων και των αποφάσεων που εγκρίθηκαν

ΣΥΝ(COD): συναπόφαση  ∆ΙΑΒ(CNS): διαβούλευση  ΑΠ(AA): άλλες πράξεις
ΣΥΝ(COD) Ι: 1η ανάγνωση ΣΥΝ(COD)ΙΙ: 2η ανάγνωση ΣΥΝ(COD) ΙΙΙ: 3η ανάγνωση

Νοµοθετικές πράξεις:
Αριθµός εγκριθεισών τροπολογιών

1.  εγκριθείσες εκθέσεις µε τροπολογίες
       2. εγκριθείσες εκθέσεις χωρίς τροπολογίες



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 51

PE 168.654- ΕL -∆ελτίο  10.04.2000
Πέρας της συντάξεως : 31.03.2000

Άλλες πράξεις
Προφορικές ερωτήσεις, δηλώσεις άλλων οργάνων, εκθέσεις άλλων οργάνων που απαιτούν τη
γνωµοδότηση του ΕΚ.

Θέµατα που συζητήθηκαν

Thèmes débattus

E

E
EE

Déclaration de la 
Commission sur les 
inondations au M ozambique

France: naufrage Erika
B5-0181 /2000

Communication de la Commission: 
Réforme de la Commission

Déclaration du Haut Représentant de 
la PESC

les femmes dans le processus décisionnel
B5-0180/2000

Accord commercial 
CE/Israël (débat)
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Εργασίες νοµοθετικής φύσεως1

∆ιαδικασίες

1. ∆ιαδικασία συναπόφασης

Πρώτη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΒΕΕΕ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0019/2000)
Απόφαση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ µε τηv oπoία επεκτείvεται η
απόφαση αριθ. 710/97/ΕΚ για συvτovισµέvη µέθoδo χoρήγησης αδειώv στov τoµέα τωv
δoρυφoρικώv πρoσωπικώv επικoιvωvιακώv υπηρεσιώv στηv Κoιvότητα
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
COM(1999)0745 – C5-0019/2000 – 2000/0020

2. ∆ιαδικασία διαβούλευσης

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΑΛΙΕ/ Gallagher (A5-0035/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση, για τέταρτη φορά, του Κανονισµού
ΕΚ αριθ. 1626/94 για τη θέσπιση ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης των αλιευτικών
πόρων στη Μεσόγειο και, για πέµπτη φορά, του Κανονισµού ΕΚ αριθ. 850/98 για τη
διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων
οργανισµών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/16
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-175
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
COM(1999)0552 - C5-0040/2000 - 1999/0222

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

ΑΛΙΕ/ Attwooll (A5-0038/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή και
τη διαχείριση βασικών αλιευτικών δεδοµένων σχετικά µε την άσκηση της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-156
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 7
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  
COM(1999)0541 - C5-0302/1999 - 1999/0218

ΑΛΙΕ/ Attwooll (A5-0037/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου όσον αφορά τη χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας στις
δαπάνες των κρατών µελών για τη συλλογή δεδοµένων καθώς και για τη χρηµατοδότηση
µελετών και πειραµατικών έργων για τη στήριξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/10
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-156
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 6
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  
COM(1999)0551 - C5-0303/1999 - 1999/0224

ΑΛΙΕ/ Hudghton (A5-0036/2000)
Οδηγία του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 93/53/EΟΚ για τη θέσπιση στοιχειωδών
κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση ορισµένων νόσων των ψαριών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/13
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-167
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 6
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
COM(1999)0437 - C5-0168/1999 - 1999/0191

ΝΟΜΙ/ Lechner (A5-0039/2000)
Πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της ∆ηµοκρατίας της
Φινλανδίας σχετικά µε την έγκριση κανονισµού του Συµβουλίου όσον αφορά τις διαδικασίες
αφερεγγυότητας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/17
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-202
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 5
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
9178/1999 – C5-0069/1999 – 1999/0806
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Πολιτικός έλεγχος2

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

♦  Ανακοινώσεις, δηλώσεις

♦  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανώτατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
Πλήρη Πρακτικά, συνεδρίαση ολοµελείας της 01.03.2000/12
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-042, 3-079
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-080

♦  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναδιάρθρωση στην Επιτροπή
Πλήρη Πρακτικά, συνεδρίαση ολοµελείας της 01.03.2000/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-022, 3-023, 3-026, 3-028, 3-030, 3-032, 3-034, 3-036, 3-038

Πληµµύρες στη Μοζαµβίκη
Πλήρη Πρακτικά, συνεδρίαση ολοµελείας της 01.03.2000/13
Θέση του Συµβουλίου :  υδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-110, 3-117

ΓΥΝΑ/ (B5-0180/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/21
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-084, 3-104
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-086, 3-106

                                                
2 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου
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♦  εκθέσεις άλλων θεσµικών οργάνων σε τοµέα όπου απαιτείται η γνωµοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΟΙΚΟ/ Κατηφόρης (A5-0041/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το έγγραφο της Επιτροπής "Η οικονοµία
της ΕΕ: Ανασκόπηση 1999"
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/25
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-142
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
C5-0081/2000 – 2000/2046

ΑΛΙΕ/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0016/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη ∆εύτερη Έκθεση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή των συµπερασµάτων της
ενδιάµεσης υπουργικής συνάντησης για την ολοκλήρωση θεµάτων αλιείας και περιβάλλοντος
που πραγµατοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαρτίου 1997 στο Bergen
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/31
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-181
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  
COM(1999)0270 - C5-0156/1999 - 1999/2150

ΑΛΙΕ/ Κατηφόρης (A5-0017/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «η διαχείριση της αλιείας και η διατήρηση της
φύσης στο θαλάσσιο περιβάλλον»
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/33
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-195
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
COM(1999)0363 - C5-0176/1999 - 1999/2155

2. Ερωτήσεις προς το Συµβούλιο και/ή την Επιτροπή

ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΕ, ΕΣΚ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0181, 0182, 0183, 0184, 0185 και
0186/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις οικονοµικές και περιβαλλοντικές
συνέπειες του ναυαγίου της Erika
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 02.03.2000/41
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-008, 4-022

____________________
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Περίοδος συνόδου από  τις 13 έως τις 17 Μαρτίου 2000
Στρασβούργο

Συνοπτική απεικόνιση
Aπεικόνιση των ψηφισµάτων και των αποφάσεων που εγκρίθηκαν

ΣΥΝ(COD): συναπόφαση  ∆ΙΑΒ(CNS): διαβούλευση  ΑΠ(AA): άλλες πράξεις
ΣΥΝ(COD) Ι: 1η ανάγνωση ΣΥΝ(COD)ΙΙ: 2η ανάγνωση ΣΥΝ(COD) ΙΙΙ: 3η ανάγνωση

Νοµοθετικές πράξεις:
αριθµός εγκριθεισών τροπολογιών

1.  εγκριθείσες εκθέσεις µε τροπολογίες
       2. εγκριθείσες εκθέσεις χωρίς τροπολογίες

Πηγή : ΕΚ/Γ∆ II/B/Επισκόπηση των κοινοβουλευτικών εργασιών



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 57

PE 168.654- ΕL -∆ελτίο  10.04.2000
Πέρας της συντάξεως : 31.03.2000

Άλλες πράξεις

Επίκαιρα και επείγοντα θέµατα, δηλώσεις άλλων οργάνων, προφορικές ερωτήσεις, εκθέσεις άλλων
οργάνων που απαιτούν γνωµοδότηση του ΕΚ, καθώς και
Θέµατα που συζητήθηκαν.

T h è m e s  d é b a ttus

EE

E
E

E
E

E
E

Ja m m u  e t 
C a ch em ire

T ch é tch én ie
B 5 -0 2 4 5 /2 0 0 0

M oza m b iq u e
B 5 -0 2 4 4 /2 0 0 0

S ah a ra  
occid e n ta l

P érou
B 5 -0 2 5 5 /2 0 0 0

F a u n e  e t  flore  
m e n a cée s  
d 'e x t in ction  - C IT E S

L u tte  con t re  la  cr im in a li té
B 5 -0 2 4 8 /2 0 0 0

R F Y
B 5 -0 2 5 7 /2 0 0 0C on se il  e u rop é e n  

e x t raord in a ire : L isb on n e  - 
E m p lo i

C om m iss ion  p rogra m m e 
lé g is la tif  2 0 0 0
B 5 -0 2 2 8 /2 0 0 0

C h a r te  d e s  d ro its  
fon d am e n tau x , D ro its  d e  
l 'h om m e
B 5 -0 2 3 3 /2 0 0 0 ,  A 5 -0 0 6 4 /2 0 0 0 ,
A 5 -0 0 4 9 /2 0 0 0 ,  A 5 -0 0 5 5 /2 0 0 0 ,

C om m ission : com m u n ica tion    
C IG  - R é form e  in s ti tu t ion n e l le

Πηγή : ΕΚ/Γ∆ II/B/Επισκόπηση των κοινοβουλευτικών εργασιών
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Εργασίες νοµοθετικής φύσεως3

I. ∆ιαδικασίες

1.       ∆ιαδικασία συναπόφασης

Πρώτη ανάγνωση

♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΕΡΒ/Davies (A5-0062/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά το όζον στον
ατµοσφαιρικό αέρα
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/25
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-294
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 19
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
COM(1999)0125 - C5-0048/1999 - 1999/0068

ΠΕΡΒ/ Myller (A5-0063/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τα εθνικά ανώτατα
όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/34
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-311
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 11
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
COM(1999)0125 - C5-0047/1999 - 1999/0067

ΓΕΩΡ/ Graefe zu Baringdorf (A5-0044/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
64/432/ΕΟΚ που αφορά τη ρύθµιση προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου του τοµέα των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.03.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-194, 3-198
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 2
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
COM(1999)0456 - C5-0239/1999 - 1999/0217
                                                
3 Η ονοµατολογία που χρησιµοποιείται αντιστοιχεί στις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όπως τροποποιήθηκε  µε απόφαση της 15ης Απριλίου 1999 (B4-0365/99, ΕΕ C 219 της 30ής Ιουλίου
1999, σελ. 374
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∆εύτερη ανάγνωση

♦ Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΠΕΡΒ/ υπό µορφήν επιστολής (C5-0055/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορά την εκποµπή θορύβων στο περιβάλλον από
εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
11256/1/1999 - C5-0055/2000 – 1998/0029

ΠΕΡΒ/ υπό µορφήν επιστολής (C5-0064/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
14198/1/1999 – C5-0064/2000 – 1998/0052

ΠΕΡΒ/ υπό µορφήν επιστολής (C5-0272/1999)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση των
οδηγιών του Συµβουλίου 79/373/ΕΟΚ περί εµπορίας των σύνθετων ζωοτροφών και 96/25/ΕΚ
για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
10803/1/1999 – C5-0272/1999 – 1998/0238

♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου
ΑΝΑΠ/ Fernández Martín (A5-0048/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά µέτρα για την
προώθηση της διατήρησης και της αειφόρου διαχείρισης τροπικών δασών και άλλων δασών
στις αναπτυσσόµενες χώρες
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 14.03.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-086, 2-090
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 12
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  
12487/1/1999 - C5-0014/2000 - 1999/0015
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ΠΕΡΦ/ Bouwman (A5-0043/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις λιµενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 14.03.2000/9
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-099
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 15
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
11195/1/1999 - C5-0251/1999 - 1998/0249

ΠΕΡΦ/ Piecyk (A5-0040/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τον οδικό τεχνικό
έλεγχο των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 14.03.2000/14
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-110
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 2
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
11287/1/1999 - C5-0323/1999 - 1998/0097

ΑΝΑΠ/ Wijkman (A5-0051/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα µέτρα προώθησης της
πλήρους ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία ανάπτυξης των
αναπτυσσόµενων χωρών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-078
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 13
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  
12485/1/1999 - C5-0013/2000 - 1999/0020

ΠΕΡΒ/ Lannoye (A5-0047/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τα προϊόντα κακάο
και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-079
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 1
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
9947/1/1999 - C5-0252/1999 - 1996/0112
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ΠΕΡΒ/ Schnellhardt (A5-0054/2000)
Κανονισµός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά το
αναθεωρηµένο κοινοτικό σύστηµα απονοµής οικολογικού σήµατος
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/14
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-254
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 5
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  
10656/2/1999 - C5-0223/1999 - 1996/0312

ΠΕΡΒ/ Blokland (A5-0056/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την αποτέφρωση των
αποβλήτων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/18
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-281, 2-283
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 16
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
11472/1/1999 - C5-0274/1999 - 1998/0289

2. Η διαδικασία διαβούλευσης

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΓΕΩΡ/ διαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0094/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΟΚ) για τη διόρθωση του Κανονισµού αριθ. 2075/92 για την
κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  
COM(1999)704 – C5-0094/2000 – 1999/0283

ΟΙΚΟ/ Randzio-Plath (A5-0058/2000)
Οδηγία του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σχετικά µε το κοινό
σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας – µεταβατικές διατάξεις που χορηγούνται στη
∆ηµοκρατία της Αυστρίας και την Πορτογαλική ∆ηµοκρατία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.03.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι    Όχι  ■
COM(1999)0703 – C5-0007/2000 – 1999/0272



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 65

PE 168.654- ΕL -∆ελτίο  10.04.2000
Πέρας της συντάξεως : 31.03.2000

ΒΕΕΕ/ Ferrer (A5-0066/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο του Μικτού
Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Μεξικού σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 3, 4, 5,
6 και 12 της Ενδιάµεσης Συµφωνίας για το εµπόριο και για ζητήµατα σχετιζόµενα µε το
εµπόριο
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.03.2000/9
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-021
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  
5965/1/2000 – COM(2000)0009 – C5-0076/2000 – 2000/0024

ΟΙΚΟ/ Goebbels (A5-0042/2000)
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για κανονισµό του Συµβουλίου σχετικά µε
την περαιτέρω καταβολή συναλλαγµατικών διαθεσίµων κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 17.03.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-299
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι     on  ■
BCE 0001/1999 - C5-0202/1999 - 1999/0817

♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΓΕΩΡ/ Izquierdo Rojo (A5-0046/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου για τα µέτρα ενηµέρωσης στον τοµέα της κοινής γεωργικής
πολιτικής
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 17.03.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 5-029
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 11
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  
COM(1999)0536 - C5-0249/1999 - 1999/0209

ΓΕΩΡ/ Izquierdo Rojo (A5-0045/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1577/96 για
τη θέσπιση ειδικού µέτρου υπέρ ορισµένων οσπριοειδών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 17.03.2000/11
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 5-038
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 3
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  
COM(1999)0428 - C5-0187/1999 - 1999/0182
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II. Τροπολογίες νοµοθετικής φύσεως

Ονοµασία του εγγράφου Ηµεροµηνία
έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Αναφορά Αριθµός
τροπολογιών που
εγκρίθηκαν

Επόµενο στάδιο

Τύπος Έγγραφο Αριθ. Επιτροπή
επί της
ουσίας

Έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Επιτροπή
επί της
ουσίας

σε
ολοµέλε
ια

∆ιαδικασία Ηµεροµ. λήξεως
αιτία

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου όσον αφορά τις λιµενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων
πλοίου και καταλοίπων φορτίου

14/03/2000 ΣΥΝ II Κοινή θέση
του Συµβ.

1998/0249 ΠΕΡΦ A5-0043/2000 Bouwman 15 15 άρθρο 251§3
ΣΕΚ

3 µήνες + (1)

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά τον οδικό
τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων
επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν
στην Κοινότητα

14/03/2000 ΣΥΝ II Κοινή θέση
του Συµβ.

1998/0097 ΠΕΡΦ A5-0040/2000 Piecyk 2 2 άρθρο 251§3
ΣΕΚ

3 µήνες + (1)

Κνονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


