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Πολιτικές Οµάδες

ΕΛΚ/Ε∆
ΡΡΕ/DE

Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των
Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών

ΚΕΣ/PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
ΦΙΛ/ELDR Οµάδα του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Φιλελευθέρων και Μεταρρυθµιστών
Πράσινοι/ΕΕΣ
Verts/ALE

Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία

ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ
GUE/NGL

Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των
Πρασίνων των Βορείων Χωρών

ΕΕυρΕUEN Οµάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών
ΤΣΑΒ/
TDI

Οµάδα Τεχνικού Συντονισµού των Ανεξάρτητων Βουλευτών - Μεικτή Οµάδα

Ε∆∆/ΕDD Οµάδα για την Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας και της ∆ιαφοράς
ΜΕ/NI Μη Εγγεγραµµένοι

Επιτροπές

ΕΞΩΤ/AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας
και Αµυντικής Πολιτικής

ΠΡΟΫ/BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών
ΕΛΕΓ/CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού
ΕΛΕΥ/LIBE Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εξωτερικών

Υποθέσεων
ΟΙΚΟ/ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
ΝΟΜΙ/JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς
ΒΙΟΜ/ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, ΄Ερευνας και Ενέργειας
ΑΠΑΣ/EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΕΡΒ/ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής για τους Καταναλωτές
ΓΕΩΡ/AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου   
ΑΛΙΕ/PECH Επιτροπή Αλιείας
ΠΕΡΦ/RETT Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού
ΠΟΛΙ/CULT Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού
ΑΝΑΠ/DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
ΣΥΝΤ/AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων
ΓΥΝΑ/FEMM Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
ΑΝΑΦ/PETI Επιτροπή Αναφορών
ΕΞΕΤ/ΕNQU Προσωρινή Εξεταστική Επιτροπή

Μπορείτε να συµβουλευθείτε το παρόν ∆ΕΛΤΙΟ στο Σύστηµα EPADES,
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\06A2000_ΕL.doc
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 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι οι Ασκούντες την Προεδρία, κ.κ. Daniel DUCARME   και Jacques POOS,              
διένειµαν προς ενηµέρωση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες
ανακοινώσεις:

Αριθ. 12/2000: ° Kανόνες που διέπουν τη χρήση των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινο-
   βουλίου από εξωτερικούς οργανισµούς και
° ΄Οροι για την έγκριση της πραγµατοποίησης εκθέσεων στους χώ-
   ρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Αριθ. 14/2000: Υπηρεσία εστιατορίου τα βράδια πριν από τις νυχτερινές συνδριάσεις
της ολοµέλειας στο Στρασβούργο·

Αριθ. 15/2000: Ευαισθητοποίηση στους κινδύνους που προκύπτουν από καταστάσεις
Πανικού - Βρυξέλλες·

Αριθ. 16/2000: ∆ιαλογή και ανακύκλωση των απορριµµάτων στο Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου·

Αριθ. 17/2000: Τήρηση των κανόνων που συνδέονται µε τη χρήση του Internet·

Αριθ. 18/2000: Τροποποίηση των άρθρων 22 και 22α των διατάξεων περί καταβολής
των εξόδων και αποζηµιώσεων των βουλευτών σχετικά µε τα
µαθήµατα γλωσσών και πληροφορικής.

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 (B5-0220/00)  16 και 17 Μαΐου 2000

23 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Ανεπιθύµητα πρόσωπα στην Τουρκία H-0350/00

Marie ISLER BÉGUIN ∆ιένεξη Αρµενίας-Τουρκίας H-0361/00

John PURVIS Συµφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας H-0365/00

Brian CROWLEY Πολιτιστικά αγαθά και ∆ΟΕ H-0370/00

María IZQUIERDO ROJO Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει µε τον
προϋπολογισµό για τη γεωργία την αποστολή των
Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο

H-0376/00

Esko SEPPÄNEN Χρηµατοδοτική ενίσχυση των πολιτικών κοµµάτων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο

H-0381/00

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Τουρκική εισβολή στο Ιράκ H-0389/00

Pat GALLAGHER Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις µικρές επιχειρήσεις H-0390/00

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Ιδιαίτερη οδηγία κατά των διακρίσεων εις βάρος των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες

H-0391/00

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Καταπολέµηση των διακρίσεων H-0396/00

Glenys KINNOCK Βιρµανία H-0392/00

Per GAHRTON Εξουσία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Ευρώ 11 H-0395/00
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

John CUSHNAHAN Φυλάκιση του αντιφρονούντος πολιτικού Xu Wenli στην
Κίνα

H-0433/00

Jan MULDER Το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα της Επιτροπής και η
διεύρυνση

H-0357/00

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Νηοψία επί κοινοτικών αλιευτικών σκαφών σε διεθνή
ύδατα από καναδούς επιθεωρητές

H-0411/00

Eυστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ Ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης του τοµέα του
ελαιολάδου

H-0415/00

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

κ. SOLBES MIRA
Pernille FRAHM Περαιτέρω ολοκλήρωση συνεπεία της ΟΝΕ H-0409/00

Pedro MARSET
CAMPOS

Προσωρινή απασχόληση και εργατικά ατυχήµατα στην
Ισπανία και την περιφέρεια της Μούρθια

H-0419/00

κ. VERHEUGEN
Jens-Peter BONDE Αναπροσαρµογή των υποψηφίων για προσχώρηση

χωρών
H-0352/00

Joachim WUERMELING ∆ιεύρυνση προς ανατολάς - µεταβατική ρύθµιση στον
τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών

H-0388/00

κ. MONTI
David MARTIN Αιτήσεις των κρατών µελών σχετικά µε τις κρατικές

ενισχύσεις
H-0354/00

Claude TURMES Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την πυρηνική
ενέργεια

H-0355/00

Nuala AHERN Οικονοµική βοήθεια που παρέχεται στην ευρωπαϊκή
πυρηνική βιοµηχανία

H-0383/00

* * *
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΜΑΪΟΣ 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 31 12 11 5 7 1 0 κ. SEIXAS DA COSTA

Επιτροπή 52 11 40 9 1 0 0 κ. KINNOCK
κ. SOLBES MIRA
κ. VERHEUGEN
κ. MONTI

Σύνολο 83 23 51 14 8 1 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  - ΕΤΟΣ  20001

Αριθ. Αριθ.
PE

Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

2/2000 289.155 COSSUTTA, MANISCO Σχετικά µε την αναγγελθείσα παύση της
λειτουργίας του εργοστασίου της Goodyear στην
Ιταλία

21.02.2000 21.05.2000 26

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

Σχετικά µε τη µνήµη του Ολοκαυτώµατος 01.03.2000 01.06.2000 231

4/2000 289.664 DEVA, VAN ORDEN, CORRIE,
KHANBΗAI

Σχετικά µε τη Ζιµπάµπουε 20.03.2000 20.06.2000 33

                                                
1 Κατάσταση στις  19.05.2000
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Αριθ. Αριθ.
PE

Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

5/2000 289.668 KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÖM, SUOMINEN,
VATANEN, KΟRHOLA

Σχετικά µε τη χρησιµοποίηση συντοµογραφιών 22.03.2000 22.06.2000 24

6/2000 290.101 VILLIERS Σχετικά µε την Κύπρο 29.03.2000 29.06.2000 36

7/2000 290.403 MUSCARDINI Σχετικά µε το εµπάργκο στο Ιράκ 10.04.2000 20.07.2000 20

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBAEK, McKENNA

Σχετικά µε την πολιτική πυρηνικής αποτροπής 16.06.2000 16.08.2000 11
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

55/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε τα ταξιδιωτικά έγγραφα της αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο

(UNMIK)
Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τον κανονισµό UNMIK 2000/18 της
29ης Μαρτίου σχετικά µε την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Παροτρύνει τα κράτη µέλη και τα γειτονικά κράτη του Κοσσυφοπεδίου να αναγνωρίσουν τα
ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία θα καθιερώσει σύντοµα η Αποστολή των Ηνωµένων Εθνών για τους
κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου στους οποίους θα παρασχεθεί η ιδιότητα του συνήθους κατοίκου
του Κοσσυφοπεδίου κατά τη διάρκεια της προσεχούς απογραφής του πληθυσµού, ως νόµιµους
τίτλους ελεύθερης κυκλοφορίας υποκείµενους στις διατάξεις περί θεωρήσεων στο πλαίσιο της
διακριτικής ευχέρειας κάθε ενδιαφερόµενου κράτους.

* * *

56/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις δηµοτικές εκλογές στην Ισηµερινή Γουινέα

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιβεβαίωση της ηµεροµηνίας
διεξαγωγής των προσεχών δηµοτικών εκλογών στην Ισηµερινή Γουινέα, στις 28.05.2000.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι οι δηµοτικές εκλογές συνιστούν ένα από τα θεµελιώδη
στοιχεία της διαδικασίας εκδηµοκρατισµού της χώρας και εκτιµά ότι ο εποικοδοµητικός διάλογος
µεταξύ της κυβέρνησης και του συνόλου των πολιτικών δυνάµεων της Ισηµερινής Γουινέας είναι
το µοναδικό µέσο ικανό να προαγάγει αυτή τη διαδικασία, η οποία αποτελεί θεµελιώδη
προϋπόθεση για την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Ισηµερινής Γουινέας, καθώς
και για τη θετική εξέλιξη των εξωτερικών της σχέσεων.

Λόγω των αµφισβητήσεων που σηµειώθηκαν κατά την τελευταία εκλογική διαδικασία, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει προσεκτικά τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών· επιθυµεί δε
να εκφράσει την ανησυχία της όσον αφορά την ουδετερότητα και την αµεροληψία του µηχανισµού
εποπτείας των εκλογών που η κυβέρνηση προτίθεται να συστήσει για τον σκοπό αυτό.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα και, κυρίως, να
εγγυηθεί το δικαίωµα εκλογής και ελεύθερης κυκλοφορίας, καθώς και το δικαίωµα του
συνέρχεσθαι και του εκφράζεσθαι των πολιτών και όλων των κοµµάτων της αντιπολίτευσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την κυβέρνηση να προχωρήσει στη διοργάνωση αυτών των
εκλογών κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαφάνειας και άσκησης των
θεµελιωδών δικαιωµάτων. Οι εκλογές αυτές παρέχουν την ευκαιρία στην κυβέρνηση να δείξει στη
διεθνή κοινότητα την ουσιαστική της βούληση να ξεκινήσει µια διαδικασία εκδηµοκρατισµού και
εδραίωσης του κράτους δικαίου.

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 οι χώρες της
ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

* * *

57/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε τη Σιέρα Λεόνε
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα τη δράση του Επαναστατικού Ενωµένου Μετώπου
(RUF) στη Σιέρα Λεόνε, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της Συµφωνίας Ειρήνης του
Λοµέ, την ανησυχούν δε βαθύτατα οι αναφερόµενοι φόνοι προσωπικού της Αποστολής των Η.Ε.
στη Σιέρα Λεόνε (UNAMSIL).

Επί πλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ως εντελώς απαράδεκτη την κράτηση πολιτικού και
στρατιωτικού προσωπικού της UNAMSIL και τις επιθέσεις του Επαναστατικού Ενωµένου
Μετώπου εναντίον της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το RUF, και ειδικότερα τον ηγέτη του, Foday Sankoh, να σταµατήσει
κάθε επίθεση κατά της UNAMSIL, να απελευθερώσει όλους τους οµήρους χωρίς όρους και µε
ασφάλεια, και να τηρήσει πλήρως τις δεσµεύσεις του βάσει της Συµφωνίας Ειρήνης του Λοµέ,
µεταξύ άλλων την εφαρµογή του Προγράµµατος Αφοπλισµού, Αποστράτευσης και Επανένταξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά τη Συµφωνία Ειρήνης του Λοµέ και
τις προσπάθειες των Ηνωµένων Εθνών να εκπληρώσουν την αποστολή τους στη Σιέρα Λεόνε.

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

* * *
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59/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Λίβανο

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2000

Βαθιά ανήσυχη από την πρόσφατη εξέλιξη της κατάστασης στο Λίβανο και το Βόρειο Ισραήλ, η
Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές να απόσχουν από κάθε περαιτέρω
κλιµάκωση και να τηρήσουν τους όρους της Συµφωνίας του Απριλίου 1996 για την κατάπαυση του
πυρός.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη συµπάθειά της προς τις πληγείσες και πενθούσες οικογένειες.

Υπενθυµίζοντας ότι η τυχόν κλιµάκωση των εχθροπραξιών εξυπηρετεί µόνον όσους αντιτίθενται σε
µια δίκαιη, µόνιµη και συνολική ειρήνη στην Μέση Ανατολή και προκαλεί άσκοπο πόνο σε αθώους
ανθρώπους, η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές να επιδείξουν άκρα
αυτοσυγκράτηση.

* * *

60/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την Αιθιοπία/Ερυθραία

Βρυξέλλες, 10 Μαϊου 2000

Η ΕΕ, µετά την ενηµέρωσή της από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της Προεδρίας σχετικά µε τα
αποτελέσµατα των πρόσφατων έµµεσων συνοµιλιών στο Αλγέρι για τη διευθέτηση της σύγκρουσης
µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας, καλεί τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να αρχίσουν αµέσως και
χωρίς εκ των προτέρων όρους περαιτέρω διαπραγµατεύσεις µε βάση τη δήλωση της Προεδρίας του
ΟΑΕ της 5ης Μαΐου 2000 προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία για την ταχεία εφαρµογή, την
οποία η Ένωση είναι πρόθυµη να υποστηρίξει, της ειρηνευτικής διαδικασίας του ΟΑΕ σύµφωνα µε
τη "συµφωνία πλαίσιο" του ΟΑΕ και τις "λεπτοµέρειες εφαρµογής".

Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που έχει καταβάλει προς την κατεύθυνση αυτή ο
αντιπρόσωπος της αλγερινής Προεδρίας του ΟΑΕ, καθώς και οι Ηνωµένες Πολιτείες και η
Προεδρία της ίδιας της ΕΕ, και καλεί τις δύο κυβερνήσεις να συνεργασθούν εποικοδοµητικά µαζί
τους, να µην αναλάβουν στρατιωτική δράση, η οποία θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες και για τις
δύο χώρες και να ασκήσουν µέγιστη αυτοσυγκράτηση.

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

* * *
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61/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της ΕΕ, σχετικά µε την αύξηση της καταπίεσης
που ασκείται κατά των δηµοκρατικών δυνάµεων, της κοινωνίας των πολιτών

και των ανεξάρτητων µέσων επικοινωνίας στη Σερβία
Βρυξέλλες,  10 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θορυβηθεί από την αύξηση της καταπίεσης κατά των δηµοκρατικών
δυνάµεων, της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων µέσων επικοινωνίας στη Σερβία.

Τα µέτρα που έλαβαν οι αρχές της Ο∆Γ για την παρακώλυση του νόµιµου και δηµοκρατικού
συλλαλητηρίου που επρόκειτο να λάβει χώρα στο Pozarevac στις 9 Μαΐου αποτελούν µιαν
επιπλέον απόδειξη άρνησης των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και παραβίασης του δικαιώµατος
ελεύθερης έκφρασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί τη συµπεριφορά των δηµοκρατικών
δυνάµεων που απέφυγαν οποιαδήποτε βιαιότητα παρά τις σκόπιµες προκλήσεις στις οποίες
προέβησαν οι αρχές.

Η ΕΕ καταδικάζει επίσης τις πρόσφατες αυθαίρετες συλλήψεις πολιτικών, δηµοσιογράφων και
φοιτητών. Η εκ νέου σύλληψη δύο στελεχών του Otpor είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά το δίκαιο αγώνα του σερβικού λαού
για ελευθερία και δηµοκρατία.

* * *

62/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Ινδονησία

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2000

H Eυρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να δει µία ισχυρή, δηµοκρατική, ενωµένη και ευηµερούσα
Ινδονησία. Υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ινδονησίας και χαιρετίζει τις προσπάθειες
της σηµερινής ινδονησιακής κυβέρνησης να επιλύσει µέσω του διαλόγου παρά της ισχύος των
όπλων, τις εσωτερικές διαφορές της χώρας. Η ΕΕ χαιρετίζει ως εκ τούτου την υπογραφή στις 12
Μαΐου 2000 στη Γενεύη ενός µνηµονίου συµφωνίας µεταξύ της ινδονησιακής κυβέρνησης και τoυ
κινήµατος για ένα ελεύθερο Ασέχ (Free Aceh Movement) (GAM). Προτρέπει και τις δύο πλευρές
να συµµορφωθούν µε τους όρους του. Η ΕΕ θεωρεί ότι το µνηµόνιο συµφωνίας αποτελεί ένα
πρώτο βήµα για την ανεύρεση µίας δίκαιης και διαρκούς λύσης των προβληµάτων του Ασέχ. Η ΕΕ
χαιρετίζει την έναρξη της νοµικής διαδικασίας προκειµένου να προσαχθούν σε δίκη όσοι διέπραξαν
εγκλήµατα κατά των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην επαρχία αυτή.
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Οι συνδεδεµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ευθυγραµµίζονται µε αυτή τη δήλωση.

* * *

63/2000

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

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2000

1. H Eυρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθιά για τη διαρκώς αυξανόµενη ένταση της σύγκρουσης στο
Σρι Λάνκα και το σοβαρό αντίκτυπο που έχει στη χώρα, το λαό της και την οικονοµία της.

2. Η ΕΕ καλεί και τα δύο µέρη αυτής της τραγικής µακροχρόνιας σύγκρουσης να παύσουν τις
εχθροπραξίες και να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις µε σκοπό να εξασφαλιστεί µια ειρηνική
κατάληξη της σύγκρουσης.

3. Η ΕΕ υπενθυµίζει και στα δύο µέρη την ευθύνη που έχουν να διασφαλίσουν στον άµαχο
πληθυσµό την ασφάλειά του στις ζώνες συγκρούσεων, ιδίως στη Χερσόνησο της Τζάφνα.

4. Η ΕΕ συντάσσεται µε το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών που προτρέπει και τα δύο
µέρη να συνεργαστούν µε τη νορβηγική κυβέρνηση στις προσπάθειές της να διευκολύνει µια
διευθέτηση της σύγκρουσης κατόπιν διαπραγµατεύσεων.

5. Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για τους περιορισµούς των ατοµικών ελευθεριών και της
ελευθερίας του τύπου οι οποίοι έχουν επιβληθεί βάσει των ρυθµίσεων έκτακτης ανάγκης που
θεσπίστηκαν από την κυβέρνηση του Σρι Λάνκα, και καλεί την κυβέρνηση να τους άρει το
συντοµότερο δυνατό.

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

* * *
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64/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη σύρραξη µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει και εκφράζει τη ζωηρή λύπη της για την επανάληψη των
εχθροπραξιών µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας και τη συνέχιση µιας σύρραξης η οποία θέτει σε
κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής και τις προσπάθειες για ανάπτυξή της, τη στιγµή µάλιστα που
έχει ξεσπάσει επισιτιστική κρίση η οποία ασφαλώς θα επιδεινωθεί µε την επανάληψη των
συγκρούσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει και υποστηρίζει το Ψήφισµα 1297 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επιτακτικά τα δύο µέρη να σταµατήσουν αµέσως τις συγκρούσεις και
να επαναλάβουν χωρίς όρους τις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις υπό την αιγίδα του Οργανισµού
Αφρικανικής Ενότητας, για να συµφωνήσουν τις τεχνικής φύσεως διευθετήσεις που θα επιτρέψουν
να τεθεί σε εφαρµογή η συµφωνία-πλαίσιο και οι εκτελεστικές της διατάξεις, οι οποίες έχουν γίνει
δεκτές και από τα δύο µέρη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της προς τις ειρηνευτικές προσπάθειες
του ΟΑΕ και τη βούλησή της να βοηθήσει για την εφαρµογή του συµφώνου ειρήνης που θα
µπορέσει να επιτευχθεί υπό την αιγίδα της παναφρικανικής οργάνωσης.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
επίσης συνδεδεµένες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

* * *

65/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη Γουινέα-Μπισάου
Βρυξέλλες, 19 Mαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το συνεχιζόµενο κλίµα έντασης και
ανασφάλειας στη Γουινέα-Μπισάου και για τις πληροφορίες για περιπτώσεις απειθαρχίας σε
ορισµένους τοµείς των Ενόπλων ∆υνάµεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στη Γουινέα-Μπισάου, και ιδίως τους
στρατιωτικούς, να συνεχίσουν να ακολουθούν την οδό των θετικών εξελίξεων του περασµένου
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έτους οι οποίες, µε τη διεξαγωγή αδιάβλητων, ελεύθερων και δηµοκρατικών εκλογών, οδήγησαν σε
µια δηµοκρατική µεταβίβαση εξουσίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν µια πλήρης επιστροφή στην
πολιτική διακυβέρνηση, ουσιαστική λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και ένα ειρηνικό
περιβάλλον ως προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ξένων επενδύσεων και της χρηµατοδοτικής και
οικονοµικής βοήθειας την οποία η χώρα έχει µεγάλη ανάγκη.

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

* * *

66/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της ΕΕ, σχετικά µε την κατάσχεση
του τηλεοπτικού σταθµού Studio B από τη Σερβική Κυβέρνηση

Bρυξέλλες, 18 Μαΐου 2000

Η Προεδρία της ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για τα εντεινόµενα µέτρα καταστολής της Σερβικής
Κυβέρνησης κατά των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, των δυνάµεων της αντιπολίτευσης και της
κοινωνίας των πολιτών.

Η Προεδρία της ΕΕ καταδικάζει έντονα την κατάσχεση του κτιρίου του τηλεοπτικού σταθµού
Studio B που έγινε την Τετάρτη 17 Μαΐου 2000. Η κατάσχεση αυτή παρεµποδίζει επίσης το έργο
των ραδιοφωνικών σταθµών Radio B292 και Radio Index καθώς και της εφηµερίδας BLIC,
στερώντας από τους κατοίκους του Βελιγραδίου την πρόσβαση σε ανεξάρτητα ηλεκτρονικά µέσα
µαζικής ενηµέρωσης.

Η Προεδρία της ΕΕ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στα ανεξάρτητα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, τους δηµοσιογράφους και τους υπαλλήλους τους, και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν
τη σηµαντική τους αποστολή. Η ελεύθερη και ανεξάρτητη δηµοσιογραφική δραστηριότητα στη
Σερβία συνιστά µια πράξη δηµοκρατίας και παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.

Τουναντίον, τα καταφανή µέτρα της Σερβικής Κυβέρνησης να φιµώσει τα ελεύθερα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης αποτελούν απαράδεκτη άρνηση του δικαιώµατος της ελευθερίας της έκφρασης και
καταδεικνύουν σαφώς τη βούληση της Κυβέρνησης της Ο∆Γ να συνεχίσει να πορεύεται προς µια
πλήρη αποµόνωση, ενάντια στις δηµοκρατικές προσδοκίες του σερβικού λαού.

Η Προεδρία της ΕΕ καλεί κατηγορηµατικά τη Σερβική Κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή
της για τον έλεγχο το Studio B και να επιτρέψει στο Radio B292 και Radio Index και στην
εφηµερίδα BLIC να συνεχίσουν το έργο τους.

* * *
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68/2000

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

Βρυξέλλες,  24 Μαΐου 2000

∆έκα έτη µετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1990 στη Βριµανία/Μυανµάρ, τις οποίες κέρδισε
το δηµοκρατικό κόµµα, Εθνικός Συνασπισµός για τη ∆ηµοκρατία (NLD), µε ικανή διαφορά, η
Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει βαθιά λύπη επειδή οι βιρµανικές αρχές συνεχίζουν να µην σέβονται
τη σαφή δηµοκρατική ετυµηγορία του λαού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει περαιτέρω τη βαθιά της ανησυχία για τις πρόσφατες συλλήψεις
οπαδών του NLD την περίοδο πριν την επέτειο αυτή.

Επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς τις βιρµανικές αρχές να σεβαστούν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, να αποκαταστήσουν τη δηµοκρατία και να αρχίσουν διάλογο µε τα αντιπολιτευόµενα
κόµµατα και τις εθνικές µειονότητες, ο οποίος θα οδηγήσει σε διαρκή εθνική συµφιλίωση µέσα σε
ένα ενωµένο δηµοκρατικό κράτος.

Η ΕΕ υπενθυµίζει επίσης ότι είναι πρόθυµη να στείλει και άλλη αποστολή Τρόικας στο
Ρανγκούν/Γιαγκόν προκειµένου να προωθήσει, µε θετικό και εποικοδοµητικό τρόπο, την επίτευξη
των στόχων της πολτικής της ΕΕ όσον αφορά τη Βιρµανία/Μυανµάρ, µε τη θέσπιση ενός
αποτελεσµατικού πολιτικού διαλόγου.

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

* * *

69/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης,
για την κατάσταση στην Παραγουάη

Βρυξέλλες,  22 Mαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση παρακολούθησε µε ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την
πολιτική κατάσταση στην Παραγουάη και καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια βίαιης
ανατροπής της συνταγµατικής τάξης στη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση υποστηρίζει τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, Luis Gonzàlez Macchi, και
εκφράζει ικανοποίηση για την ταχεία αποκατάσταση της δηµοκρατικής τάξης, ελπίζοντας ότι η
κυβέρνηση και ο λαός της χώρας θα παραµείνουν πιστοί στις αρχές της συνταγµατικής
δηµοκρατίας, του πολιτικού πλουραλισµού και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
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Οι συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες χώρες της
Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
προσυπογράφουν αυτήν την δήλωση.

* * *

70/2000

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τα πρόσφατα γεγονότα στη Σερβία
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθύτατα για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Σερβία και καταγγέλλει
σθεναρά την κατάληψη του ανεξάρτητου τηλεοπτικού σταθµού του Βελιγραδίου Studio B την
Τετάρτη 17 Μαΐου και τις ταυτόχρονες ενέργειες εναντίον των ραδιοσταθµών Radio 292 και Radio
Index, της καθηµερινής εφηµερίδας BLIC καθώς και της TV Mladenovac.

Οι ενέργειες αυτές, που έρχονται έπειτα από τις συνεχιζόµενες µαζικές συλλήψεις και κρατήσεις
εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και των φοιτητών, τις αυστηρές κυρώσεις κατά των ανεξάρτητων
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τις διώξεις κατά δηµοσιογράφων και την παρακώλυση
συλλαλητηρίων των δηµοκρατικών δυνάµεων, είναι οι πιο πρόσφατες σε µια σειρά κατασταλτικών
ενεργειών του καθεστώτος Μιλόσεβιτς.

Το Συµβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά µε πληροφορίες για περαιτέρω µέτρα που
πρόκειται να λάβει το καθεστώς εναντίον της δηµοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των
πολιτών.

Η πολιτική της αύξησης καταπίεσης που ακολουθεί το καθεστώς αποµακρύνει περισσότερο την
Ο∆Γ και τη Σερβία από την ελεύθερη και δηµοκρατική Ευρώπη και αυξάνει την αποµόνωση της
χώρας, σε αντίθεση µε την επιθυµία του σερβικού λαού.

∆έκα σχεδόν χρόνια έπειτα από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας είναι το µόνο από τα κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης που παραµένει
αποµονωµένο από το κύριο ευρωπαϊκό ρεύµα. Υπεύθυνο για την κατάσταση αυτή είναι µόνο το
καθεστώς του Προέδρου Μιλόσεβιτς.

Η ΕΕ έχει καταβάλει προσπάθειες για να βοηθήσει τη διαδικασία της µετάβασης των χωρών των
δυτικών Βαλκανίων στη δηµοκρατία και την οικονοµία της αγοράς, µέσω ουσιαστικής οικονοµικής
στήριξης, τεχνικής αρωγής, δυνατοτήτων σύναψης συµβατικών σχέσεων και ανάπτυξης
ενισχυµένου πολιτικού διαλόγου.

Η ΕΕ, µαζί µε τις χώρες της περιοχής, εργάζεται επίσης στο πλαίσιο του συµφώνου σταθερότητας
για να φέρει τις χώρες αυτές πλησιέστερα στην προοπτική της ενσωµάτωσης στις ευρω-ατλαντικές
δοµές. Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί. Η ΕΕ ελπίζει να υποδεχθεί την Ο∆Γ στο εν λόγω πλαίσιο
συνεργασίας µόλις επιτευχθεί δηµοκρατική αλλαγή στη Σερβία.
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Η πολιτική της ΕΕ δεν στρέφεται κατά του σερβικού λαού αλλά κατά του καθεστώτος του
Προέδρου Μιλόσεβιτς το οποίο παραβιάζει κατάφωρα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα. Η ΕΕ δεν
έχει αντιδικία µε το σερβικό λαό. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ παρέχει ουσιαστική ανθρωπιστική
βοήθεια, αναπτύσσει συνολικό διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών και λαµβάνει µέτρα στήριξης
της δηµοκρατίας και των ανεξάρτητων µέσων µαζικής ενηµέρωσης στη Σερβία.

* * *

71/2000
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε τη

∆ιάσκεψη για την εφαρµογή της Ειρήνης
Βρυξέλλες,  22 Mαΐου 2000

Ενόψει της υπουργικής συνεδρίασης στα πλαίσια της ∆ιάσκεψης για την Εφαρµογή της Ειρήνης
στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 23 και 24 Μαΐου, η ΕΕ υπενθύµισε την
πλήρη δέσµευσή της στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στη συνάρτηση αυτή,
επικρότησε το σηµαντικό έργο που επιτέλεσαν στη Βοσνία Ερζεγοβίνη ο Ύπατος Εκπρόσωπος και
το επιτελείο του και επανέλαβε ότι στηρίζει πλήρως τις δράσεις τους.

Η ΕΕ σηµείωσε ότι έχει σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος ενώ πλησιάζει το πέµπτο έτος µετά την
υπογραφή της συµφωνίας του Ντέιτον. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση όσον αφορά την
ασφάλεια. Μεγάλο µέρος της ανασυγκρότησης έχει ολοκληρωθεί. Επιταχύνεται η επιστροφή των
µειονοτήτων. Η περιφέρεια του Brcko συγκροτήθηκε και λειτουργεί. ∆ιαδοχικές εκλογές έχουν
διαµορφώσει µία τάση αύξησης του πολιτικού πλουραλισµού. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη γίνεται δεκτή
ως κράτος έθνος. Επικρατεί µια νέα διάθεση στη χώρα καθώς προχωράµε στη νέα χιλιετία. Ο λαός
της Κροατίας έδειξε το δρόµο ψηφίζοντας υπέρ της ειρήνης, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
Υπάρχει µια τάση προς πραγµατική "αυτοδιάθεση" εκ µέρους του λαού και της κοινωνίας των
πολιτών, ενώ ριζώνει επιτέλους η δηµοκρατική ελευθερία και η οικονοµική διαφάνεια.

Ωστόσο, θα µπορούσαν να έχουν επιτευχθεί περισσότερα : τα πολιτικά εµπόδια και η επιδίωξη
στενών εθνικιστικών στόχων από ορισµένους δεν επιτρέπουν στο λαό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να
αποκοµίσει όλα τα οικονοµικά και δηµοκρατικά οφέλη που προκύπτουν από τις συµφωνίες του
Ντέιτον και του Παρισιού. Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες του Ύπατου Εκπροσώπου να
χρησιµοποιήσει πλήρως τις εξουσίες του προκειµένου να εξασφαλίσει την εφαρµογή των
ειρηνευτικών συµφωνιών, συµπεριλαµβανοµένης της αποµάκρυνσης όσων παρεµποδίζουν τις
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις.

Το υποβαλλόµενο πρόγραµµα, εφόσον εγκριθεί από τη ∆ιάσκεψη για την Εφαρµογή της Ειρήνης,
θα δώσει τη δυνατότητα στο λαό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που
δίνονται σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος και να επιλέξει την οδό της ευηµερίας και των
δηµοκρατικών ελευθεριών.
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Εφαρµογή των συµφωνιών του Ντέιτον και του Παρισιού σηµαίνει :

- Να επιταχυνθεί η οικονοµική µεταρρύθµιση προκειµένου να αποφευχθεί η οικονοµική
κατάρρευση. Να σπάσει ο ασφυκτικός κλοιός των πολιτικών κοµµάτων στην οικονοµία και
το εµπόριο. Να απλοποιηθούν οι κανόνες για απελευθέρωση των επιχειρηµατιών στην
Βοσνία Ερζεγοβίνη. Να εξασφαλισθεί ότι ο λαός της Βοσνίας Ερζεγοβίνης διαθέτει τις
απαιτούµενες τηλεπικοινωνιακές, ενεργειακές και τραπεζικές υπηρεσίες και µπορεί να
συµµετέχει στη νέα γενιά τεχνολογίας του διαδικτύου.

- Να αναπτυχθούν αποτελεσµατικοί και δηµοκρατικοί θεσµοί βασισµένοι σε επαγγελµατική
δηµόσια διοίκηση και να δηµιουργηθούν σε κρατικό επίπεδο κανονιστικά όργανα για την
εφαρµογή των διατάξεων του καταστατικού του Ντέιτον, προκειµένου η Βοσνία Ερζεγοβίνη
να υπηρετεί τα συµφέροντα του λαού της.

- Να καταπολεµηθεί η διαφορά και το οργανωµένο έγκληµα και να αυξηθεί η διαφάνεια και η
υπευθυνότητα, µεταξύ άλλων διαλύοντας τους δεσµούς µεταξύ πολιτικών κοµµάτων και
επιχειρήσεων.

- Να δηµιουργηθεί ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστικό σώµα το οποίο θα εγγυάται το
κράτος δικαίου.

- Να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι πρόσφυγες µέσω επιταχυνόµενης και αυτοσυντηρούµενης
διαδικασίας.

- Να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη άτοµα που κατηγορούνται για εγκλήµατα πολέµου και
παραµένουν ασύλληπτα.

- Να ολοκληρωθεί ο µετασχηµατισµός των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του κρατικού
ραδιοτηλεοπτικού φορέα και να διασφαλιστεί ότι επιτρέπεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
να λειτουργούν χωρίς εκφοβισµούς και πολιτικές παρεµβάσεις.

- Να µειωθούν οι στρατιωτικές δαπάνες και να αρχίσει ουσιαστική αναδιάρθρωση των
ενόπλων δυνάµεων της οντότητας µε βάση την οικονοµική βιωσιµότητα και τις αµυντικές
ανάγκες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

- Να υπάρξει θετική συµβολή στη διαδικασία του Συµφώνου Σταθερότητας.

Η εφαρµογή των συµφωνιών του Ντέιτον και του Παρισιού µέσω πολιτικών, κοινωνικών και
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, θα προετοιµάσει το έδαφος για την ένταξη της Βοσνίας
Ερζεγοβίνης, µαζί µε τα άλλα κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην κοινοτική διαδικασία
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

* * *
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72/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά
µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κολοµβία

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για την υποβάθµιση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Κολοµβία, και συγκεκριµένα για τις
αυξανόµενες περιπτώσεις απάνθρωπων πράξεων βίας και εν γένει βιαιοτήτων που θίγουν τον
άµαχο πληθυσµό, όπως αυτές που συνέβησαν πρόσφατα στο Τσιγκάντε και το Τσικινκίρς.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καταδικάζει έντονα τις συνεχιζόµενες σοβαρές παραβιάσεις και καταχρήσεις
στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και τις πράξεις τροµοκρατίας και τις παραβιάσεις
των διεθνών ανθρωπιστικών κανόνων που διαπράττονται από όλες τις ένοπλες οµάδες, και
υπογραµµίζει την ανάγκη να παραπεµφθούν στη δικαιοσύνη οι ένοχοι των παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία που έχει ξεκινήσει στην Κολοµβία
και, ταυτόχρονα, ζητά από όλες τις ένοπλες οµάδες να σταµατήσουν κάθε πράξη βίας, να
σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, να συµµορφωθούν µε τους διεθνείς ανθρωπιστικούς κανόνες
και να προχωρήσουν σε σοβαρές και εποικοδοµητικές συνοµιλίες µε την Κυβέρνηση, προκειµένου
να επιτευχθεί σταθερή ειρήνη στην Κολοµβία.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία και
Λιχτενστάιν, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συµµερίζονται τη δήλωση αυτή.

* * *

73/2000

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία
στη Μέση Ανατολή

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι υπάρχει πραγµατική ευκαιρία για την επίτευξη µιας δίκαιης,
διαρκούς και συνολικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή, µε βάση τα συµφωνηθέντα στη Μαδρίτη. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να εργαστεί µε τα διάφορα µέρη προς το σκοπό αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για την πρόσφατη κλιµάκωση της έντασης και βίας στα
Κατεχόµενα Εδάφη. Καλεί όλα τα µέρη να επιδείξουν σύνεση και ειδικότερα το Ισραήλ και την
Παλαιστινιακή Αρχή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επείγουσα σύναψη της συµφωνίας
πλαίσιο που προβλέπεται στο µνηµόνιο του Sharm-el-Sheikh του Σεπτεµβρίου 1999 και την
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για το Μόνιµο Καθεστώς εντός του συµφωνηθέντος
χρονοδιαγράµµατος, µε το απαιτούµενο θάρρος και συµβιβαστικό πνεύµα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
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επικροτεί την ισραηλινή απόφαση µεταβίβασης των οικισµών Abus Dis, Ayzariyah και Suwahirah
στον πλήρη παλαιστινιακό έλεγχο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να απόσχουν από µονοµερείς πράξεις που θα µπορούσαν
να προδικάσουν τις τελικές συµφωνίες κατόπιν διαπραγµατεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η
Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τους νέους ισραηλινούς εποικισµούς και τις
χαράξεις δρόµων, οι οποίοι αντιβαίνουν στο διεθνές δίκτυο και περιπλέκουν ακόµη περισσότερο τη
διαδικασία εξεύρεσης λύσεων. Θα πρέπει να εξευρεθεί µια λύση σε πλήρη συµφωνία µε τα
υπογραφέντα σχετικά µε τους Παλαιστινίους που κρατούνται από το Ισραήλ.

Επαναλαµβάνοντας τη σηµασία του συριακού και λιβανικού σκέλους για µια συνολική λύση στην
περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα µέρη να είναι έτοιµα για ταχεία επανέναρξη των
διαπραγµατεύσεων.

Εν αναµονή συνολικής λύσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την απόφαση του Ισραήλ να
αποσυρθεί από το Νότιο Λίβανο σε πλήρη συµφωνία µε τις αποφάσεις 425 και 426 του
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ευελπιστεί ότι η κίνηση αυτή θα διευκολύνει τη συµφιλίωση
και ανασυγκρότηση στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει θερµά τις προσπάθειες του
Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ για την υλοποίηση των εν λόγω αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
καλεί όλες τις πλευρές να συνεργαστούν πλήρως µε τον ΟΗΕ προς το σκοπόν αυτόν. Στο πλαίσιο
αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι η ασφάλεια της UNIFIL και του λοιπού διεθνούς
προσωπικού που ευρίσκεται επί τόπου πρέπει να είναι συνεχώς σεβαστή από όλες τις πλευρές.

* * *



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ26

∆ελτίο 13.06.2000
Πέρας της συντάξεως : 05.06.2000

- EL - PE 281.819

 OIKONOMIKH KAI KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 24ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΪΟΥ 2000
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Με το παρόν σηµείωµα, πραγµατοποιείται συνοπτική παρουσίαση των γνωµοδοτήσεων που
υιοθετήθηκαν κατά τη σύνοδο ολοµέλειας του Μαΐου (24 και 25 Μαΐου 2000) της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Για καθένα από τα έξι τµήµατα της ΟΚΕ, παρουσιάζονται η γνωµοδότηση, οι αναφορές, το
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και οι πιο σηµαντικές θέσεις της ΟΚΕ. Ακόµη, δίνονται τα στοιχεία
του υπεύθυνου, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να µπορέσουν να επικοινωνήσουν για
περισσότερες πληροφορίες.

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

•  Προς ένα νέο πλαίσιο για την υποδοµή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών - ΤΕΝ/027
Εισηγητής:  o κ. LAGERHOLM (Gr. Ι - SE)

− Αναφορά:  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Προς ένα νέο
πλαίσιο για την υποδοµή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετιζόµενες υπηρεσίες.
COM(1999) 539 τελικό
CES 582/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  94 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 4 αποχές.

Κύρια σηµεία:  Η ΟΚΕ συµφωνεί ότι απαιτείται εναρµόνιση των όρων αδειοδότησης. Το σύστηµα
αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην έκδοση γενικών αδειών. To ∆ιαδίκτυο δεν θα πρέπει να
υποβληθεί σε ειδικούς κανόνες. Οι νέες τεχνολογίες, όπως το ∆ιαδίκτυο θα πρέπει να παραµείνουν
όσο το δυνατόν εκτός ρύθµισης, εφόσον ικανοποιούνται ορισµένες θεµελιώδεις απαιτήσεις όσον
αφορά την προστασία των καταναλωτών. Η τιµολόγηση του ραδιοφάσµατος αποτελεί αποδεκτό
µέσο.
Στο παρόν στάδιο ο ορισµός και το ισχύον πεδίο της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να διατηρηθεί
εφόσον η Επιτροπή αναλαµβάνει τη δέσµευση να προτείνει κριτήρια για την ενδεχόµενη επέκτασή
της στην κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και έναν µηχανισµό περιοδικής παρακολούθησης λόγω του
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δυναµικού και εξελικτικού χαρακτήρα της έννοιας αυτής. Η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει
να εφαρµόζεται στο θέµα της χρηµατοδότησης των καθολικών υπηρεσιών και της πρόσβασης του
κοινού.

Για τους καταναλωτές έχει ιδιαίτερα σηµασία να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά το κόστος και
την τιµολόγηση. Η ΟΚΕ θεωρεί επιπλέον ότι θα ήταν ωφέλιµο να καθιερωθούν απλές και φθηνές
διαδικασίες για την υποβολή παραπόνων και την επίλυση διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων και
καταναλωτών, άλλες από την προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια, µε τις οποίες να ενθαρρύνεται η
χρήση του "εντύπου παραπόνων του ευρωπαίου καταναλωτή". Η οδηγία για την προστασία των
πληροφοριών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών πρέπει να αναθεωρηθεί.

− Υπεύθυνος: ο κ. Robert STEINLECHNER
(Τηλ. : 32 2 546 8287 - e-mail : Robert.Steinlechner@esc.eu.int )

•  ∆ιαλειτουργικότητα/Συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα - TEN/028
Εισηγητής:  ο κ. VINAY (Gr. II - I)

− Αναφορά:  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
διαλειτουργικότητα του συµβατικού, διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος
COM(1999) 617 τελικό - 1999/0252 (COD)
CES 583/2000 - 1999/0252 (COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  102 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.

− Κύρια σηµεία:  Η ΟΚΕ δέχεται ευνοϊκά την παρούσα πρόταση οδηγίας που αποβλέπει στη
διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συµβατικών σιδηροδροµικών συστηµάτων µέσω της
προσέγγισης που υιοθετήθηκε στον τοµέα των σιδηροδρόµων µεγάλης ταχύτητας.

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆), η ΟΚΕ κρίνει ότι θα ήταν
χρήσιµο να προσδιορισθούν οι προθεσµίες καθορισµού τους, να διασφαλισθεί η συνοχή των
επενδυτικών ροών τόσο στις υποδοµές όσο και στη διαχείριση, να ενσωµατωθεί στις Τ∆Π και η
προβληµατική της αυτόµατης πρόσδεσης να προβλεφθεί ειδική συµµετοχή των κοινωνικών
εταίρων κατά την κατάρτιση των Τ∆Π.

mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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Ως προς το ζήτηµα της ηχορύπανσης που προκύπτει από τις σιδηροδροµικές γραµµές, η ΟΚΕ
φρονεί ότι είναι απαραίτητο να εξετασθεί όχι µόνον το επίπεδο αλλά και η συχνότητα των
εκποµπών θορύβου.

Η ΟΚΕ υποστηρίζει την επέκταση της µελλοντικής διαλειτουργικότητας προς τις υποψήφιες
χώρες και εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία µε τις εν λόγω χώρες
στο πεδίο αυτό.

Τέλος, στον τοµέα της ασφάλειας και της προστασίας η ΟΚΕ εξαίρει τη σηµασία της άµεσης
συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων, καθώς και των  ειδικών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων
των χρηστών, στον καθορισµό και την εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων.

− Υπεύθυνος: ο κ. Luis LOBO
(Tηλ. : 32 2 546 9717 - e-mail : Luis.Lobo@esc.eu.int )

•  Επισήµανση / Εξοπλισµός γραφείου - TEN/038
Εισηγητής:  ο κ. NILSSON (Gr. III - E)

− Αναφορά:  Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
κοινοτικού προγράµµατος επισήµανσης ενεργειακής απόδοσης για εξοπλισµό γραφείου και
τεχνολογίας επικοινωνιών
COM(2000) 18 τελικό - 2000/033 (COD)
CES 584/2000 - 2000/033 (COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  103 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή.

− Υπεύθυνος: ο κ. Robert STEINLECHNER
(Τηλ. : 32 2 546 8287 - e-mail : Robert.Steinlechner@esc.eu.int )

*

*          *

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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2. ΤΜΗΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

•  Ασφάλεια προϊόντων διατροφής - NAT/044
Εισηγητής:  ο κ. ATAIDE FERREIRA (Gr. III - P)
Συνεισηγητής:  ο κ. VERHAEGHE (Gr. I - B)

− Αναφορά:  Λευκό βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων
COM(1999) 719 τελικό.
CES 585/2000

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

− Κύρια σηµεία: Σε ό,τι αφορά το Λευκό Βιβλίο, η ΟΚΕ προτείνει τα ακόλουθα στάδια
βελτίωσης:
α. πρέπει να µεταρρυθµιστεί το Σύστηµα Ταχείας Προειδοποίησης (ΣΤΠ) τόσο σε εθνικό, όσο

και σε κοινοτικό επίπεδο·
β. πρέπει να προσδιορισθεί η σηµασία των συνθηκών εργασίας ούτως ώστε να διασφαλισθεί

ότι οι διαδικασίες υγιεινής θα τηρούνται ορθά·
γ. η πολιτική της ΕΕ στον τοµέα των τροφίµων πρέπει να εστιάζεται όχι µόνον στην ασφάλεια,

αλλά και στη διατροφή και το διαιτολόγιο·
δ. η ΕΥΤ οφείλει να προβεί στα εξής: 1) να προσδιορίσει και εφαρµόσει τα κατάλληλα

πρότυπα αξιολόγησης του κινδύνου· 2) να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές συµµετέχουν
επίσηµα στις διαβουλεύσεις· 3) να παρέχει επιστηµονικές συµβουλές για την έγκριση
καινοτόµων ειδών διατροφής και καινοτόµων συστατικών ή µεθόδων παραγωγής· 4) να
είναι υπεύθυνη για την εκτίµηση των κινδύνων των νέων πρόσθετων και αρωµατικών
ουσιών· 5) να εκτιµά το ασφαλές των κατάλοιπων παρασιτοκτόνων, των κατάλοιπων
κτηνιατρικών φαρµάκων και των µολυσµατικών ουσιών στα τρόφιµα· 6) να καθιερώσει ένα
κοινοτικό σύστηµα συλλογής δεδοµένων σχετικά µε διαιτολογικά θέµατα και θέµατα
κατανάλωσης τροφίµων στο οποίο να συµπεριλαµβάνεται ένα σύστηµα παρακολούθησης
των ασθενειών που συνδέονται µε τη δίαιτα· 7) να είναι υπεύθυνη για την εκτίµηση
αξιώσεων που σχετίζονται µε την υγεία· 8) να παρέχει αµερόληπτη και αντικειµενική
επιστηµονική βοήθεια στα ευρωπαϊκά όργανα όσον αφορά τα θέµατα που άπτονται της
ασφάλειας των τροφίµων και σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει διεθνών εµπορικών συνθηκών καθώς και τα θέµατα που εκπηγάζουν από τη
διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ.
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ε. πρέπει να προβεί στη θέσπιση νέας νοµοθεσίας σχετικά µε το πόσιµο νερό·
στ. πρέπει να ενσωµατώσει στο Λευκό βιβλίο τους κανόνες ασφάλειας των τροφίµων στους

τοµείς της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας, και των θαλάσσιων προϊόντων·
ζ. τέλος, η ΟΚΕ φρονεί ότι οι εκστρατείες πληροφόρησης θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν

σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του κοινού.

− Υπεύθυνος: ο κ. Νικόλαος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ
(Tηλ. : 32 2 546 9111 -  e-mail : Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int )

•  Εποχιακοί εργαζοµένοι από τρίτες χώρες στη γεωργία - NAT/051
Εισηγητής:  ο κ. WILMS (Gr. II - D)

− Αναφορά:  Ανάπτυξη πρωτοβουλίας για τον προσδιορισµό του πλαισίου σχετικά µε την
απασχόληση εποχιακών εργαζοµένων από τρίτες χώρες στη γεωργία
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 598/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  65 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.

− Κύρια σηµεία:  Στην γνωµοδότηση πρωτοβουλίας αυτή, η ΟΚΕ ασχολείται µε το πρόβληµα
των διακινούµενων προς την ΕΕ εργαζοµένων στη γεωργία που προέρχονται από τρίτες χώρες.
Η ΟΚΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη συντονισµένων ευρωπαϊκών δράσεων
στον τοµέα αυτόν και διατυπώνει ειδικές συστάσεις για τη λήψη µελλοντικών πρωτοβουλιών
στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, ενόψει της
διεύρυνσης, η καθιέρωση κατάλληλων µεταβατικών διευθετήσεων προκειµένου να
περιορισθούν οι συνέπειες της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων και η σύσταση
παρατηρητηρίου για την ανάλυση της µεταναστευτικής κίνησης, τη διατύπωση προτάσεων και
την εισαγωγή µίας γραπτής άδειας εργασίας.

− Υπεύθυνος: ο κ. Julius LANGENDORFF
(Tηλ. : 32 2 546 9111 - e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int )

mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  Ο ρόλος της αγρότισσας - NAT/052
Εισηγήτρια: η κα SANCHEZ MIGUEL (Gr. II - E)·

αντικαθιστά τον κ. BORREGO IZQUIERDO

− Αναφορά:  Ο ρόλος της αγρότισσας στην αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 586/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  109 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές.

− Υπεύθυνη: η κα Silvia Calamandrei
(Tηλ. : 32 2 546 9657 -Ε-mail : Silvia.Calamandrei@esc.eu.int )

•  Γενική αξιολόγηση του 5ου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον - NAT/061
Εισηγητής:  ο κ. RIBBE (Gr. ΙII - D)

− Αναφορά:  Το περιβάλλον της Ευρώπης: ποιες θα είναι οι µελλοντικές κατευθύνσεις; Γενική
αξιολόγηση του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την πολιτική και τη
δράση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 'Στόχος η αειφορία'
COM (1999) 543 τελικό
CES 593/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  70 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 5 αποχές.

− Κύρια σηµεία:  Η ΟΚΕ υιοθετεί εξαιρετικά κριτική στάση απέναντι στην Γενική Αξιολόγηση
που υπέβαλε η Επιτροπή. Εκφράζει τη δυσαρέσκειά της που η Ανακοίνωση, µολονότι
περιλαµβάνει έναν πρόχειρο κατάλογο των προβληµάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή του
5ου Π∆Π, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί µία συστηµατική λεπτοµερής ανάλυση των πενιχρών
επιτευγµάτων του προγράµµατος. Κατά την ΟΚΕ αυτή είναι η κύρια αδυναµία του εγγράφου.
Έχει ζωτική σηµασία να πραγµατοποιηθεί ανάλυση σε βάθος, όχι µόνον προκειµένου να
προετοιµαστεί και εφαρµοστεί αυτό καθεαυτό το 6ο Π∆Π, αλλά και για το µέλλον της
περιβαλλοντικής πολιτικής στην διευρυµένη Ένωση. Η ΟΚΕ καλεί συνεπώς την Επιτροπή να
αρχίσει να εργάζεται πάνω στο θέµα και να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα σε Ανακοίνωση.
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Όσο για το 6ο Π∆Π και τα πιθανά προσεχή προγράµµατα θεµατικής δράσης, η ΟΚΕ αναµένει
ότι αυτά θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: σκέψεις σχετικές µε την κατανοµή των εργασιών
µεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων και µε την ανάγκη να καταστρωθούν εθνικά (και
περιφερειακά) στρατηγικά και τοµεακά περιβαλλοντικά σχέδια· έναν ευρύ ορισµό της αειφόρου
ανάπτυξης που να προϋποθέτει ότι το 6ο Π∆Π, εκτός από το να εξετάζει το ζήτηµα της
ποιότητας του περιβάλλοντος διαβίωσης στην ΕΕ, θα δίδει επίσης έµφαση στον αντίκτυπο που
το πρότυπο ανάπτυξης της ΕΕ θα έχει στην ποιότητα του περιβάλλοντος τρίτων χωρών·
µακροπρόθεσµους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους σε κοινοτική κλίµακα σε επιλεγµένα
περιβαλλοντικά θέµατα, καθώς και χρονοδιαγράµµατα σχετικά µε την επίτευξή τους τόσο
µακροπρόθεσµα όσο και µεσοπρόθεσµα.

Στις 20 Iουνίου 2000 η ΟΚΕ θα φιλοξενήσει ένα σεµινάριο για το 6ο Π∆Π µε εκπροσώπους από
την πανεπιστηµιακή κοινότητα. Η συµµετοχή στο σεµινάριο είναι δωρεάν· δελτίο συµµετοχής
µπορεί να ζητηθεί από τη γραµµατεία του τµήµατος "Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου,
περιβάλλον".

− Υπεύθυνος: ο κ. Julius LANGENDORFF
(Tηλ. : 32 2 546 9111 - e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int )

*

*          *

3. ΤΜΗΜΑ "ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ"

•  Προς έναν ευρωπαϊκό χώρο ερευνών - INT/054
Εισηγητής:  ο κ. WOLF (Gr. III - D)

− Αναφορά:  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Προς έναν
ευρωπαϊκό χώρο ερευνών
COM (2000) 6 τελικό
CES 595/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  61 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή.
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− Κύρια σηµεία:  Η ΟΚΕ είναι της άποψης ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής έχει θεµελιώδη
σηµασία και την επιδοκιµάζει. Αυτό ισχύει επίσης και για τα µέτρα που προτείνονται και τις
αναφορές στη σηµασία που έχουν η έρευνα και η ανάπτυξη για την ευηµερία, την
ανταγωνιστικότητα και τον πολιτισµό της Ευρώπης. Η ΟΚΕ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι  η
ανακοίνωση περιλαµβάνει και συστάσεις που είχε διατυπώσει στη γνωµοδότηση της 25ης
Οκτωβρίου 19951 ("Συντονισµός των πολιτικών στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης").

Με βάση τα αποτελέσµατα του Συµβουλίου της Λισσαβώνας, η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι µε την
Ανακοίνωση της Επιτροπής σηµειώνεται ουσιαστική πρόοδος και παρέχονται ευκαιρίες για την
ενίσχυση και συγκρότηση του ερευνητικού προγράµµατος της Ευρώπης. Υποστηρίζει τα ειδικά
µέτρα που προτείνονται, ενώ παράλληλα σηµειώνει ότι η αποτελεσµατικότητά τους θα
εξαρτηθεί από τη διαθεσιµότητα ικανών υλικών πόρων, καθώς και από τον συγκεκριµένο τρόπο
µε τον οποίο θα καταρτισθούν αυτά και θα εφαρµοσθούν.

− Υπεύθυνος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int )

•  Κυκλοφορία στην αγορά ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (αζωχρωστικές)"- INT/055
Εισηγήτρια:  η κα WILLIAMS (Gr. III - UK)

− Αναφορά:  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 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)
COM (1999) 620 τελικό - 1999/0269 COD
CES 597/2000 -  1999/0269 COD

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  73 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.

− Υπεύθυνος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int )

                                                
1 EE C 18 της 22ας Ιανουαρίου 1996.
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•  Εκποµπές των µηχανοκίνητων οχηµάτων - INT/064
Εισηγητής: ο κ. GAFO FERNANDEZ (Gr. I - E)

− Αναφορά:  Πρόταση Οδηγίας 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
COM(2000) 42 τελικό - 2000/0040 (COD)
CES 580/2000 - 2000/0040 (COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  υιοθετήθηκε οµόφωνα.

− Υπεύθυνος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int )

•  Εισαγωγές µπύρας στη Φινλανδία - INT/066
Εισηγητής:  ο κ. WILKINSON (Gr. I - UK)

− Αναφορά:  Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 69/169/ΕΟΚ
και 92/12/ΕΟΚ όσον αφορά τους προσωρινούς ποσοτικούς περιορισµούς για τις εισαγωγές
µπύρας στη Φινλανδία
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
918/83 όσον αφορά προσωρινή παρέκκλιση για τις ατελείς εισαγωγές µπύρας στη Φινλανδία
COM(2000) 76 τελικό - 2000/0038-39 (CNS)
CES 581/2000 - 2000/0038-39 (CNS)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  89 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές.
 

− Υπεύθυνη: η κα Birgit FULAR
(Tηλ. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@esc.eu.int )
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•  Ευρωπαϊκός χάρτης των µικρών επιχειρήσεων - INT/068
Εισηγητής:  ο κ. PEZZINI (Gr. III - I)

− Αναφορά:  Ευρωπαϊκός χάρτης των µικρών επιχειρήσεων
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 592/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  70 ψήφοι υπέρ και 3 αποχές.

− Κύρια σηµεία:  Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της που το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας αποφάσισε να ζητήσει από το Συµβούλιο και την
Επιτροπή να προβούν στην κατάρτιση ενός χάρτη των µικρών επιχειρήσεων. Μία πρωτοβουλία
αυτού του είδους αποδεικνύεται ακόµη κρισιµότερη εάν ληφθεί υπόψη η πρόκληση που η
κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί για το σύνολο των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα για τις
µικρές επιχειρήσεις. Αποκαλύπτει επίσης ότι, κατά τα τελευταία κυρίως χρόνια, τα κράτη µέλη
και η Επιτροπή έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέµα των µικρών επιχειρήσεων.

Οι µικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων της
Ένωσης και απασχολούν τα δύο τρίτα περίπου του συνολικού εργατικού δυναµικού. Εξάλλου,
δηµιουργούν κάθε χρόνο το 60 έως 80% των νέων θέσεων απασχόλησης. Η ΟΚΕ υπενθυµίζει
επίσης ότι οι µικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τα χρηµατοδοτικά µέσα και τους ανθρώπινους
πόρους που διαθέτουν οι µεγάλες επιχειρήσεις και ότι, κατά συνέπεια, οι παρεµβάσεις που δεν θα
ελάµβαναν υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα πραγµατικό εµπόδιο
στην οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

Προκειµένου να συµβάλει στις εργασίες του Συµβουλίου και της Επιτροπής, η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε, βασιζόµενη στην µεγάλη πείρα που διαθέτει στον τοµέα, να
καταρτίσει µε δική της πρωτοβουλία µία πρόταση ευρωπαϊκού χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις
(που απασχολούν λιγότερα από 50 άτοµα).

 

− Υπεύθυνος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int )

*

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

•  Αειφόρος ανάπτυξη σε αστικό περιβάλλον - ECO/036
Εισηγητής:  ο κ. VINAY (Gr. II - I)

− Αναφορά:  Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
το κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας για την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης σε αστικό
περιβάλλον
COM(1999) 557 τελικό - 1999/0233 COD
CES 587/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  106 ψήφοι υπέρ και 4 αποχές.

− Υπεύθυνος: ο κ. PIETRASANTA
(Tηλ. +32 2 546 9313 - E-mail : Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int )

*

*         *

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

•  ∆ηµογραφική κατάσταση και προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - SOC/017
Εισηγητής:  ο κ. Roger BURNEL (Gr. III - F)

− Αναφορά:  Ενηµερωτική Έκθεση "∆ηµογραφική κατάσταση και προοπτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης"
CES 930/1999 τελικό

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  εγκρίθηκε οµόφωνα η διαβίβαση του εγγράφου στα λοιπά
κοινοτικά όργανα.
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− Κύρια σηµεία:  Σύµφωνα µε τις προβλέψεις για την εξέλιξη του πληθυσµού, καλούµεθα ήδη
σήµερα και θα κληθούµε σύντοµα και στο µέλλον να αντιµετωπίσουµε ορισµένα σοβαρά, από
πολιτική άποψη, και λεπτά, από κοινωνική άποψη, προβλήµατα, ιδιαίτερα όσον αφορά τους
τοµείς της απασχόλησης, της υγείας και της συνταξιοδότησης. Πρόκειται για θέµατα στα οποία
η ΟΚΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της στη µελέτη των προτάσεων,
στην ενηµέρωση και στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης θα είναι πάντοτε ιδιαίτερα
σηµαντικός.

− Υπεύθυνη: η κα Stefania BARBESTA
(Tηλ. 32 2 546 9510 - E-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int )

•  Μέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων - SOC/029
Εισηγητής: ο κ. SHARMA (Gr. III - UK)

− Αναφορά:  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε ορισµένα
κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων
(COM(1999)  564 τελικό)

Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου περί διαµόρφωσης γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση
στην απασχόληση και το επάγγελµα
(COM(1999) 565 τελικό - 1999/0225 CΝS)

Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου περί της εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης προσώπων
ανεξάρτητα από τη φυλετική ή εθνική τους καταγωγή
(COM(1999) 566 τελικό - 1999/0253 CΝS)

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί της θέσπισης κοινοτικού προγράµµατος δράσης για
την καταπολέµηση των διακρίσεων 2001-2006
(COM(1999) 567 τελικό - 1999/0251 CΝS)
 CES 596/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  108 ψήφοι υπέρ, 6 κατά και 6 αποχές.
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− Κύρια σηµεία:  Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση να υιοθετηθούν δύο νέες οδηγίες για την ίση
µεταχείριση, διότι αποτελούν σηµαντικά νοµικά µέσα χάρη στα οποία µπορούν να
καταπολεµηθούν οι διάφορες µορφές διακρίσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι σήµερα υφίσταται ο πολιτικός δυναµισµός ο οποίος ευνοεί τη
θέσπιση ειδικής νοµοθεσίας µε την οποία να προστατεύονται οι φυλετικές και εθνικές
µειονότητες στο εσωτερικό της Ένωσης. Ωστόσο, η ΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει
κατά πόσο θα ήταν σκόπιµο να θεσπισθεί στο µέλλον νέα νοµοθεσία, προκειµένου να
προστατευτούν όλες οι οµάδες που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να υποστούν διακριτική
µεταχείριση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισµού ή
ηλικίας, κατά το πρότυπο των αρχών που προτείνονται στην "οδηγία για την καταπολέµηση των
διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής".

Η ΟΚΕ θα επιθυµούσε να είχαν συµπεριληφθεί στην οδηγία για τη φυλετική ή την εθνική
καταγωγή, διατάξεις για την φυλετική βία και την παρακίνηση φυλετικού µίσους.

Η ΟΚΕ επικροτεί την εισαγωγή των εννοιών της άµεσης και έµµεσης διάκρισης καθώς και της
έννοιας της παρενόχλησης στο κείµενο της οδηγίας.

Η ΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως τον κανόνα περί εφαρµογής του βάρους της απόδειξης. Θα πρέπει
να διευκρινιστεί ότι η πρόταση προβλέπει µετάθεση και όχι αντιστροφή του βάρους της
απόδειξης.

Η ΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως την πρόταση για ένα πρόγραµµα δράσης.

− Υπεύθυνη: η κα Susanne JOHANSSON
(Tηλ..32 2 546 9619 - E-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int )

•  Οικογενειακή επανένωση- SOC/031
Εισηγήτρια:  η κα CASSINA (Gr. II - I)

− Αναφορά:  Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα στην οικογενειακή
επανένωση
COM(1999) 638 τελικό - 1999/0258 (CNS)
CES 588/2000
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− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  81 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 8 αποχές.

− Κύρια σηµεία:  Η ΟΚΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι δικαιούχοι του δικαιώµατος
οικογενειακής επανένωσης είναι τόσο οι µισθωτοί εργαζόµενοι και τα άτοµα που ασκούν
ανεξάρτητες δραστηριότητες όσο και οι πρόσφυγες, οι εξόριστοι και τα άτοµα που
απολαµβάνουν συµπληρωµατικής προστασίας, καθώς και ότι για τους πρόσφυγες και τους
εξόριστους εφαρµόζονται συνθήκες πιο ευνοϊκές. Το γεγονός ότι εξετάζονται από κοινού όλες
αυτές οι κατηγορίες προσώπων ανταποκρίνεται ακριβώς στην επιλεχθείσα νοµική βάση και
καθιστά προφανή τον κοινωνικό χαρακτήρα και τον στόχο της ανθρώπινης και οικογενειακής
ενσωµάτωσης των πολιτών των τρίτων χωρών στην Ε.Ε.

Η ΟΚΕ εκτιµά το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται σε πολλά αιτήµατα, που
είχαν προωθηθεί από την ΟΚΕ σε διάφορες γνωµοδοτήσεις από τα τέλη της δεκαετίας '90 και
είναι σχετικά τόσο µε την αναγκαιότητα να υπάρξει κοινό νοµικό πλαίσιο στις συνθήκες εισόδου
και διαµονής των πολιτών από τρίτες χώρες όσο και της εξασφάλισης µε σαφή και
εναρµονισµένο τρόπο του δικαιώµατος οικογενειακής επανένωσης που εννοείται, εκτός από
αυτοδύναµο δικαίωµα, και ως κοινωνικό ανθρώπινο και πολιτιστικό µέσο που διευκολύνει την
ενσωµάτωση των πολιτών των τρίτων χωρών.

− Υπεύθυνος: ο κ. Alan HICK
(Tηλ. 32 2 546 9302 - E-mail Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Καταπολέµηση του ντόπινγκ - SOC/032
Εισηγητής:  ο κ. BEDOSSA (Gr. III - F)

− Αναφορά:  Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο κοινοτικής
στήριξης της καταπολέµησης του ντόπινγκ στον αθλητισµό
COM (1999) 643 τελικό
CES 589/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  112 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές.

− Κύρια σηµεία:  Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία της
Επιτροπής. Η Ανακοίνωσή της θίγει ένα πρόβληµα εξαιρετικής σοβαρότητας για την ευρωπαϊκή
κοινή γνώµη.
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Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ανέµενε ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα κατάρτιζε ένα
βασικό κοινοτικό σύστηµα, το οποίο θα αποτελούσε το θεµέλιο της καταπολέµησης της
φαρµακοδιέγερσης και της προστασίας της υγείας των αθλητών, στο πλαίσιο µιας δοµής που θα
προσδιόριζαν οι δηµόσιες αρχές των κρατών µελών. Η προσέγγιση αυτή θα έδινε τη δυνατότητα
να διαγραφεί µια ευρωπαϊκή διάρθρωση πρόληψης και καταπολέµησης της φαρµακοδιέγερσης
γύρω από τις τρεις ακόλουθες πτυχές:

 

•  τη δηµιουργία µιας πραγµατικής και ενεργούς κοινοτικής πολιτικής πρόληψης·
 

•  την ανάπτυξη και εναρµόνιση των µέσων καταστολής·

•  τη συνέχιση και βελτίωση της ιατρικής και φαρµακολογικής έρευνας.

− Υπεύθυνη: η κα Stefania BARBESTA
(Tηλ. 32 2 546 9510 - E-mail: Stefania.Barbesta@esc.eu.int

•  Συµπληρωµατική ασφάλιση ασθενείας- SOC/040
Εισηγητής:  ο κ. BLOCH-LAINE (Gr. III - F)

− Αναφορά: Αίτηση γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την "Συµπληρωµατική
ασφάλιση ασθενείας
PE.286.183 - DT/402.876
CES 590/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  113 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές.

Η παρούσα γνωµοδότηση αποτελεί απάντηση στην πρώτη αίτηση γνωµοδότησης που
διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του άρθρου 262 της
Συνθήκης ΕΚ.

− Κύρια σηµεία:  Τα συστήµατα συµπληρωµατικής ασφάλισης διέπονται, µε διαφορετικό τρόπο,
από διαφορετική λογική λειτουργίας απ' ό,τι τα υποχρεωτικά συστήµατα κάλυψης, και τούτο για
δύο λόγους:
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•  επειδή οι δαπάνες τους εξαρτώνται από τη φύση του κινδύνου, η κάλυψή τους εξαρτάται από
τις οικονοµικές δυνατότητες των πελατών τους ή των µελών τους. Το ύψος των δαπανών
αυτών µπορεί να είναι απαγορευτικό. Έχουµε έτσι διαδικασία επιλογής, όποιες και αν είναι οι
ρυθµίσεις·

•  τα συστήµατα αυτά, βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση.

Τα κράτη µέλη της ΕΕ γνωρίζουν τις επιλογές που πρέπει να κάνουν:

•  είτε να αυξήσουν  την υποχρεωτική συµµετοχή (φόροι και/ή εισφορές)
•  είτε να δεχτούν τη µείωση της ποιότητας και των προθεσµιών των παροχών
•  είτε να βελτιστοποιήσουν τον αυξανόµενο ρόλο των συστηµάτων συµπληρωµατικής
ασφάλισης.

•  είναι να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των υποχρεωτικών
συστηµάτων.

Η ΟΚΕ εκτιµά ότι η αλληλεγγύη, ως αρχή, αφορά αρχικά τα συστήµατα υποχρεωτικής
ασφάλισης. Ο ενδεχόµενος καταµερισµός ανάµεσα στα συστήµατα υποχρεωτικής ασφάλισης
και στα συστήµατα συµπληρωµατικής ασφάλισης πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο σαφούς
διαλόγου.

Η ΟΚΕ εκτιµά ότι η ΕΕ πρέπει να εφαρµόσει αποτελεσµατικά µέσα παρακολούθησης αυτού του
µείζονος θέµατος σε ευρωπαϊκή κλίµακα:

•  είτε µε την προσφυγή σε κάποια ήδη υφιστάµενη υπηρεσία·
•  είτε µε την παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής και πόρων στην Επιτροπή Κοινωνικής
Προστασίας της οποίας έχει εγκριθεί η σύσταση·

•  είτε, ελλείψει αυτών των µέσων, µε τη δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου.

Η ΟΚΕ συµφωνεί ως προς την ενιαία αντίληψη της κοινωφελούς υπηρεσίας µε στόχο την
πρόσβαση στην αναγκαία ποιοτική περίθαλψη µέσα σε λογικά χρονικά περιθώρια. Θεωρεί δε,
ότι ενδείκνυται η παροχή καθοδήγησης µάλλον παρά η θέσπιση νόµων στον τοµέα αυτό του
οποίου έχει τονιστεί η πολυπλοκότητα. Στόχος πρέπει να είναι, σε συνεννόηση µε τους
ασφαλιστές του ιδιωτικού τοµέα, η συγγραφή συµβατικών υποχρεώσεων σε κάθε κράτος µέλος
που να αποτελέσουν κώδικα ορθής συµπεριφοράς, ώστε να αποτραπούν οι παραγκωνισµοί
στους οποίους µπορεί να οδηγήσει η ανεξέλεγκτη χρήση της επιλογής των κινδύνων.
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Η ΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας σύστασης προς αυτή την κατεύθυνση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 152 της Συνθήκης.

− Υπεύθυνος: ο κ. Alan HICK
(Tηλ. 32 2 546 9302 - E-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Σύσταση επιτροπής για την κοινωνική προστασία- SOC/041
Εισηγήτρια:  η κα CASSINA (Gr. II - I)

− Αναφορά:  Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύσταση επιτροπής
για την κοινωνική προστασία
COM(2000) 134 τελικό - 2000/0055 (CNS)
CES 591/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  111 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 5 αποχές.

− Κύρια σηµεία:  Η ΟΚΕ φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής κινείται προς την ορθή
κατεύθυνση αλλά ότι είναι σκόπιµο να καταστεί σαφέστερη.

Η ΟΚΕ εκτιµά το γεγονός ότι στην αιτιολογική έκθεση η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι κατευθύνει
τις προσπάθειές της σε τρεις µεγάλους άξονες µε στόχο την εδραίωση της συνεργασίας στο
πλαίσιο της συντονισµένης στρατηγικής: στην οµάδα υπαλλήλων υψηλού επιπέδου (την
µελλοντική ΕΕΚΠ), στη συστηµατική χρήση της "έκθεσης για την κοινωνική προστασία στην
Ευρώπη" και στην εµπλοκή όλων των ενδιαφερόµενων συντελεστών. Αυτό ανταποκρίνεται
επακριβώς στην προσέγγιση που ενέπνευσε την ΟΚΕ κατά την κατάρτιση της προηγούµενης
γνωµοδότησής της για την "συντονισµένη στρατηγική".

Ωστόσο, η ΟΚΕ εκφράζει επιφυλάξεις ως προς αυτό καθεαυτό το κείµενο της πρότασης
απόφασης διότι οι αναφορές στους τρεις αυτούς άξονες έχουν ελάχιστα ή καθόλου αναπτυχθεί
και, κυρίως, διότι δεν προτείνεται κανένας µηχανισµός που να διασφαλίζει τις επαφές µε τους
κοινωνικούς εταίρους.

Η ΟΚΕ εκφράζει εξάλλου τη δυσαρέσκειά της που δεν γίνεται ουδεµία νύξη στην ανάγκη να
συµµετάσχουν στην εν λόγω στρατηγική οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
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Η ΟΚΕ επιµένει ότι είναι απαραίτητο οι εργασίες της ΕΕΚΠ να βασίζονται σε µία προσεκτικά
καταρτισµένη τεκµηρίωση η οποία θα πρέπει να διαδοθεί ευρύτατα και να τεθεί προς συζήτηση.
Ως προς το θέµα αυτό η ΟΚΕ τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της Επιτροπής, καθώς και τη
σηµασία της βελτιωµένης ετήσιας έκθεσης για την κοινωνική προστασία στην Ευρώπη.

Η ΟΚΕ σηµειώνει ότι η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τη γραµµατεία της ΕΕΚΠ. Ως προς το θέµα
αυτό, η ΟΚΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το χάσµα που υφίσταται ανάµεσα στις
φιλοδοξίες που αναγγέλθηκαν κατά τη χάραξη της στρατηγικής και τα µέσα που θα διατεθούν.
Κατά την ΟΚΕ το σύνολο των πόρων που προβλέπεται να διατεθούν είναι εξαιρετικά
περιορισµένο σε σχέση µε τα καθήκοντα που η ΕΕΚΠ καλείται να εκπληρώσει και συνεπώς
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση των εν λόγω προβλέψεων.

− Υπεύθυνος: ο κ. Alan HICK
(Tηλ.32 2 546 9302 - E-mail : Alan.Hick@esc.eu.int )

*

*          *

6. ΤΜΗΜΑ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"

•  TEMPUS III - REX/041
Εισηγήτρια:  η κα FLORIO (Gr. II - I)

− Αναφορά:  Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου  για την τροποποίηση της απόφασης
1999/311/ΕΚ της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε την έγκριση της τρίτης φάσης του
διευρωπαϊκού προγράµµατος συνεργασίας για την τριτοβάθµια εκπαίδευση (TEMPUS III)
(2000-2006)
COM(2000) 184 τελικό - 2000/0074 (CNS)
CES 594/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  81 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.
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− Κύρια σηµεία:  Η ΟΚΕ κρίνει ότι είναι σηµαντική η ενσωµάτωση της Κροατίας µεταξύ των
επιλέξιµων χωρών του προγράµµατος, ενόψει επίσης των σηµαντικών οικονοµικών και
κοινωνικών µεταρρυθµίσεων που η χώρα αυτή θα χρειαστεί να αντιµετωπίσει στο δρόµο της
προσέγγισης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

− Υπεύθυνη: η κα Maarit LAURILA
(Tηλ. 32 2 546 9810 - E-mail: Maarit.Laurila@esc.eu.int )
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

(Επιτροπή /Αρµοδιότητα  : F = Επί της ουσίας/
 Α = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

ΟΜΑ∆Α PPE Θεώρηση διαβατηρίωv:
τρίτες χώρες oι υπήκooι
τωv oπoίωv υπόκειvται ή
απαλλάσσovται από τηv
υπoχρέωση θεώρησης

AFET (A) 24.05.00 PPE C5-0166/00

ΟΜΑ∆Α PSE Απόφαση σχετικά µε τηv
αvαθεώρηση τωv
δηµoσιovoµικώv
πρooπτικώv

AFET (A) 24.05.00 PSE C5-0233/00

GAROT Γεωργικές τιµές
2000/2001: χoίρειo κρέας,
κoιvή oργάvωση αγoράς
(τρoπ. καv. 2759/75/ΕΟΚ)

AGRI (F) 24.05.00 PSE C5-0225/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP

Η αλιεία στα ύδατα τoυ
Μαυρίκιoυ.Συµφωvία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κoιvότητας και της
κυβέρvησης τoυ
Μαυρίκιoυ

BUDG (A) 23.05.00 PSE C5-0253/00

JENSEN Συµµετoχή της Κύπρoυ
στo τρίτo πoλυετές
πρόγραµµα (1997-2000)
για τις µικρoµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

BUDG (A) 23.05.00 ELDR

BLAK Η απoτελεσµατικότητα
τωv σχέσεωv
ΕΕ-αvαπτυσσόµεvωv
χωρώv και oι επιπτώσεις
της µεταρρύθµισης της
Επιτρoπής στις σχέσεις

CONT (A) 24.05.00 PSE

HEATON-HARRIS Πρoϋπoλoγισµός 2001:
τµήµα III

CONT (A) 24.05.00 PPE
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

THEATO Χρηµατoδoτικό µέσo EC
Investment Partners:
περάτωση και εκκαθάριση
τωv έργωv (καv.
213/906/ΕΚ)

CONT (A) 24.05.00 PPE C5-0062/00

Van der LAAN Συvέχεια στηv απαλλαγή
1997

CONT (F) 24.05.00 ELDR C5-0223/00

VACHETTA Ασφάλεια τωv πλoίωv:
διεθvή πρότυπα για τα
πλoία πoυ κάvoυv χρήση
κoιvoτικώv λιµέvωv
(τρoπoπoίηση oδηγίας)

ENVI (A) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0174/00

VACHETTA Ασφάλεια τωv πλoίωv:
oργαvισµoί επιθεώρησης
πλoίωv (τρoπoπoίηση
oδηγίας 94/57/ΕΚ)

ENVI (A) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0175/00

VACHETTA Ασφάλεια τωv πλoίωv:
απαιτήσεις για
πετρελαιoφόρα µovoύ
κύτoυς

ENVI (A) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0173/00

ΟΜΑ∆Α PPE Εφαρµoγή της σύµβασης
για τηv πρoστασία της
παγκόσµιας, πoλιτιστικής
και φυσικής κληρovoµιάς
στις χώρες ΕΕ

ENVI (A) 23.05.00 PPE

ΟΜΑ∆Α ELDR Ειδικoί φόρoι
καταvάλωσης,
oρυκτέλαια: φoρoλoγία
τωv καυσίµωv τωv
αερoσκαφώv

ENVI (A) 23.05.00 ELDR C5-0207/00

de ROO Ελαστικά τωv
µηχαvoκίvητωv oχηµάτωv
και τωv ρυµoυλκoυµέvωv
τoυς (τρoπ. oδηγ.
92/23/ΕΟΚ)

ENVI (F) 24.05.00 VERTS/
ALE

C4-0675/97
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Πρoστασία τωv
καταvαλωτώv: γεvική
ασφάλεια τωv πρoϊόvτωv

ENVI (F) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0224/00

ΟΜΑ∆Α PPE Οδηγία για τη σύγκλιση
τωv voµoθεσιώv τωv
κρατώv µελώv σχετικά µε
τα συµπληρώµατα
διατρoφής

ENVI (F) 23.05.00 PPE C5-0234/00

ΦΩΛΙΑΣ Σχέσεις ΕΕ/Μακάo
:σταθερoπoίηση από τo
έτoς 2000. Αvακoίvωση

ITRE (A) 25.05.00 PPE C5-0169/00

ΟΜΑ∆Α
VERTS/ALE

Ασφάλεια τωv πλoίωv:
διεθvή πρότυπα για τα
πλoία πoυ κάvoυv χρήση
κoιvoτικώv λιµέvωv
(τρoπoπoίηση oδηγίας)

ITRE (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0174/00

ΟΜΑ∆Α
VERTS/ALE

Ασφάλεια τωv πλoίωv:
oργαvισµoί επιθεώρησης
πλoίωv (τρoπoπoίηση
oδηγίας 94/57/ΕΚ)

ITRE (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0175/00

ΟΜΑ∆Α
VERTS/ALE

Ασφάλεια τωv πλoίωv:
απαιτήσεις για
πετρελαιoφόρα µovoύ
κύτoυς

ITRE (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0173/00

ΟΜΑ∆Α PSE Κoιvή στρατηγική τoυ
Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ
για τηv Ουκραvία

ITRE (A) 25.05.00 PSE C5-0208/00

MONTFORT Πoλιτική στov τoµέα τωv
επιχειρήσεωv : πoλυετές
πρόγραµµα 2001-2005

ITRE (F) 25.05.00 UEN



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 49

∆ελτίο 13.06.2000
Πέρας της συντάξεως : 05.06.2000

- EL - PE 281.819

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

HAUTALA Ρύπαvση τoυ
ατµoσφαιρικoύ αέρα,
εκπoµπές αερίωv
φαιvoµέvoυ θερµoκηπίoυ:
σύστηµα αvταλλαγής
δικαιωµάτωv. Πράσιvη
Βίβλoς

JURI (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0193/00

SPERONI Αερoπoρικές µεταφoρές:
πoλιτική αερoπoρία,
τεχvικoί καvόvες και
διoικητικές διαδικασίες

JURI (A) 25.05.00 NI C5-0170/00

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

JURI (F) 25.05.00 PPE C5-0106/00

ZIMMERLING Εvαρµόvιση τωv εθvικώv
voµoθεσιώv όσov αφoρά
τo δικαίωµα
παρακoλoύθησης εvός
πρωτότυπoυ έργoυ

JURI (F) 25.05.00 PPE C4-0251/96

ΟΜΑ∆Α PPE Aπόφαση τoυ Συµβoυλίoυ
για τη σύσταση
Γραµµατείας τωv
ελεγκτικώv αρχώv -
Europol -Schengen

LIBE (F) 23.05.00 PPE C5-0230/00

ΟΜΑ∆Α ELDR Οι εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης :
εφαρµογή του άρθρου
2999 (2) της Συνθήκης -
έκθεση

PECH (F) 25.05.00 ELDR C5-0247/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

NICHOLSON ∆ιατήρηση τωv
αλιευτικώv πόρωv:
απoκατάσταση τoυ
απoθέµατoς τoυ
µπακαλιάρoυ στη
Θάλασσα της Iρλαvδίας
(∆ιαίρεση ICES VII

PECH (F) 25.05.00 PPE C5-0219/00

ΟΜΑ∆Α EDD Ειδικoί φόρoι
καταvάλωσης,
oρυκτέλαια: φoρoλoγία
τωv καυσίµωv τωv
αερoσκαφώv

RETT (A) 23.05.00 EDD C5-0207/00

* * *
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο.

τΕκθεση της Επιτρoπής πρoς τηv Αρµόδια για τov
Πρoϋπoλoγισµό Αρχή σχετικά µε τηv κατάσταση στις 31
∆εκεµβρίoυ 1999 τωv εγγυήσεωv πoυ βαρύvoυv τo γεvικό
πρoϋπoλoγισµό

AFET
CONT
BUDG

SEC (00)
573 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo, τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, τηv Οικovoµική και Κoιvωvική
Επιτρoπή και τηv Επιτρoπή τωv Περιφερειώv: Οι
ευρωπαϊκές θέσεις για τηv Παγκόσµια ∆ιάσκεψη
Ραδιoεπικoιvωvιώv 2000 (WRC-2000)

RETT
ITRE

COM (00)
86 τελ.

τΕκθεση της Επιτρoπής για τηv εφαρµoγή τωv Γεvικώv
Πρoσαvατoλισµώv τωv Οικovoµικώv Πoλιτικώv τoυ έτoυς
1999

EMPL
ECON

COM (00)
143 τελ.

τΕκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής στo Ευρωπαϊκό
Κoιvoβoύλιo και στo Συµβoύλιo σχετικά µε τηv κατάσταση
εφαρµoγής της oδηγίας για τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής
επιτρoπής επιχείρησης ή µιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις
και oµίλoυς επιχειρήσεωv κoιvoτικής κλίµακας µε σκoπό
vα εvηµερώvovται oι εργαζόµεvoι και vα ζητείται η γvώµη
τoυς (oδηγία 94/45/ΕΚ τoυ Συµβoυλίoυ της 22ας
Σεπτεµβρίoυ 1994)

JURI
ITRE
EMPL

COM (00)
188 τελ.

τΕκθεση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo, στo Ευρωπαϊκό
Κoιvoβoύλιo και στηv Οικovoµική και Κoιvωvική
Επιτρoπή σχετικά µε τηv εφαρµoγή της απόφασης
3052/95/ΕΚ τoυ 1997 και 1998

ITRE
ENVI
JURI

COM (00)
194 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo, στo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, στηv Οικovoµική και Κoιvωvική
Επιτρoπή και στηv Επιτρoπή τωv Περιφερειώv: Τoπική
δράση για τηv απασχόληση - Η τoπική διάσταση της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τηv απασχόληση

RETT
EMPL

COM (00)
196 τελ.
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Θέµα     Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

τΕκθεση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo, στo Ευρωπαϊκό
Κoιvoβoύλιo και στηv Οικovoµική και Κoιvωvική
Επιτρoπή σχετικά µε τηv εφαρµoήγ και τα απoτελέσµατα
της oδηγίας 91/250/ΕΟΚ για τη voµική πρoστασία τωv
πρoγραµµάτωv ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv

JURI COM (00)
199 τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτρoπή: Η µεταρρύθµιση της Επιτρoπής -
Λευκή Βίβλoς (Mέρoς I και II - Πρόγραµµα δράσης)

JURI
AFCO
TOUT
CONT

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

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τρoπoπoιηµέvη πρόταση oδηγίας τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τις
απαιτήσεις εvεργειακής απόδoσης για τα στραγγαλιστικά
πηvία πoυ πρooρίζovται για τoυς λαµπτήρες φθoρισµoύ

ENVI
ITRE

COM (00)
181 τελ.
COD 990127

* * *
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 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 3 έως 4 Μαΐου 2000
Βρυξέλλες

Συνοπτική απεικόνιση

Πρόοδος των εργασιών: ψηφίσµατα και αποφάσεις που εγκρίθηκαν

��(TP) : ������������������ ��������
���(COD) � : ���������� 1� ��������
���(COD ��: ���������� 2� ��������
��(AVC) : ������� �����

(CTRL) : �������� ����� �������� �������
��� �������� �� ����������� ���
��

(CTRL) : �������� ����� �������� �������

Déroulement des travaux: résolutions et décisions adoptées

CTRL: déclarations 
d'autres institutions

TP: Travaux 
préparatoires

CTRL: rapports 
d'autres institutions 
requérant l'avis du PE

TL CNS

TL AVC

TL COD II

TL COD I
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Θέµατα που συζητήθηκαν

ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ανακοίνωση
∆ιορισµός των ανωτάτων υπαλλήλων της Επιτροπής
ΕΚ : Προφορική ερώτηση Β5-0218/2000

ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ανακοίνωση
Αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών

Αεροπορικές µεταφορές στην Ευρώπη
Α5-0075/2000

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα 1998
Α5-0076/2000

Καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης
και της πειρατείας

Α5-0096/2000

Λιµός στην Αιθιοπία
Β5-0345/2000

ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Κατευθυντήριες γραµµές: κάθετοι περιορισµοί
(άρθρο 81§3 ΣΕΚ) Α5-0077/2000

Thèmes débattus

Source: PE/DGII/ Suivi des actes parlementaires

E

E

E

COM: communication
Révision des perspectives 
financières

Rapport annuel relatif aux 
réseaux transeuropéens 1998
A5-0076/2000

La famine en Ethiopie
B5-0345/2000

COM: communication
Nomination des hauts fonctionnaires
PE: Question orale B5-0218/2000

COM: Lignes directrices: les 
restrictions verticales
(art 81§3 TCE) A5-0077/2000

Transport aérien en 
Europe
A5-0075/2000

Lutte contre la contrefaçon 
et la piraterie
A5-0096/2000

Πηγή: ΕΚ/Γ∆ ΙΙ/ Επισκόπηση των κοινοβουλευτικών πράξεων
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Τροπολογίες που εγκρίθηκαν :
[επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας] [σε ολοµέλεια]

Nombre d'amendements adoptés

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEVE/ A5-0065/2000

JURI/A5-0106/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

AGRI/ A5-0081/2000

DEVE/ A5-0105/2000

AGRI/ A5-0074/2000

ITRE/ A5-0082/2000

BUDG/ A5-0111/2000

commission au fond en séance
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Προπαρασκευαστικές εργασίες

ΟΙΚΟ/ Thyssen (A5-0077/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο κατευθυντηρίων γραµµών για
τους κάθετους περιορισµούς
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 03.05.2000/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-310 της 13.04.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
C5-0009/2000 - 2000/2003

ΠΕΡΦ/ Sterckx (A5-0075/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών � Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία αεροµεταφορών: από την ενιαία
αγορά στις προκλήσεις της παγκόσµιας αγοράς
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/33
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0182 - C5-0110/1999 - 1999/2113

ΝΟΜΙ/ Fourtou (A5-0096/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής: Η
καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας στην εσωτερική αγορά
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/39
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 04.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1998)0569 - C5-0245/1999 - 1999/2179
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Νοµοθετικές εργασίες2

I. ∆ιαδικασίες

1. Συναπόφαση

Πρώτη ανάγνωση

♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΑΝΑΠ/ Deva (A5-0065/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που παρατείνει την ισχύ του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 443/97 σχετικά µε τις δράσεις ενίσχυσης των εκριζωθέντων
πληθυσµών στις αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/9
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 4
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1999)0443 - C5-0146/1999 - 1999/0194

∆εύτερη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΝΟΜΙ/ Palacio Vallelersundi (A5-0106/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά ορισµένες νοµικές
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, και συγκεκριµένα του ηλεκτρονικού
εµπορίου, στην εσωτερική αγορά  (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
14263/1/1999 - C5-0099/2000 - 1998/0325

                                                
2 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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2. Σύµφωνη γνώµη

ΒΕΕΕ/ Carraro (A5-0118/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη συµφωνία για την επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
αφετέρου (7260/2000 - COM(1999) 229 - C5�0204/2000): συµφωνία για την ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
(9748/1999 � C5-0197/2000 � 1999/0103)

ΒΕΕΕ/ Carraro (A5-0118/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη συµφωνία για την επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
αφετέρου (7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000): συµφωνία για τον τοµέα  των
αεροπορικών µεταφορών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/13
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
(9749/1999 � C5-0198/2000 � 1999/0104

ΒΕΕΕ/ Carraro (A5-0118/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη συµφωνία για την επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
αφετέρου (7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000): συµφωνία για τις σιδηροδροµικές
και οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/14
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
(9750/1999 � C5-0199/2000 � 1999/0105
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ΒΕΕΕ/ Carraro (A5-0118/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη συµφωνία για την επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
αφετέρου (7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000): συµφωνία για την επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/15
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
(9751/1999 � C5-0200/2000 � 1999/0106

ΒΕΕΕ/ Carraro (A5-0118/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη συµφωνία για την επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
αφετέρου (7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000): συµφωνία για ορισµένες πτυχές που
αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/16
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
(9752/1999 � C5-0201/2000 � 1999/0107

ΒΕΕΕ/ Carraro (A5-0118/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη συµφωνία για την επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
αφετέρου (7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000): συµφωνία για τις συναλλαγές
γεωργικών προϊόντων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/17
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
(9753/1999 � C5-0202/2000 � 1999/0108
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ΒΕΕΕ/ Carraro (A5-0118/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη συµφωνία για την επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
αφετέρου (7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000): συµφωνία για την αµοιβαία
αναγνώριση στον τοµέα της αξιολόγησης της συµµόρφωσης
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/18
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
(9755/1999 � C5-0204/2000 � 1999/0109

3. ∆ιαβούλευση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΓΕΩΡ/ Pesälä (A5-0081/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 03.05.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-289 της 13.04.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1999)0631 - C5-0339/1999 - 1999/0254

ΑΝΑΠ/ Schierhuber (A5-0105/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά  τη σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
της Σύµβασης του 1999 για την Επισιτιστική Βοήθεια
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/19
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1999)0308 - C5-0148/1999 - 1999/0131
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♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΓΕΩΡ/ Maat (A5-0074/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς  στον τοµέα του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 03.05.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-303 της 13.04.2000
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 8
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1999)0608 - C5-0047/2000 - 1999/0246

ΒΕΕΕ/ Matikainen-Kallström (A5-0082/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου για τη χορήγηση συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής στη Μολδαβία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/20
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 9
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1999)0516 - C5-0261/1999 - 1999/0213

ΠΡΟΫ/ Laschet (A5-0111/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου όσον αφορά την υποστήριξη ορισµένων οντοτήτων που
συστάθηκαν από τη διεθνή κοινότητα µετά τις συγκρούσεις, για την εξασφάλιση τόσο της
προσωρινής πολιτικής διοίκησης ορισµένων περιοχών όσο και της εφαρµογής των
ειρηνευτικών συµφωνιών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/25
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 04.05.2000
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 7
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(2000)0095 - C5-0118/2000 - 2000/0042
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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
ολοµέλεια

∆ιαδικα
σία

Ηµεροµ.
λήξεως
αιτία

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
παρατείνει την ισχύ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 443/97 σχετικά µε τις
δράσεις ενίσχυσης των εκριζωθέντων
πληθυσµών στις αναπτυσσόµενες
χώρες της Ασίας και της Λατινικής
Αµερικής

04/05/2000 ΣΥΝ I Πρόταση της
Επιτροπής

1999/0194 ΑΝΑΠ A5-0065/2000 Deva 4 4 άρθρο 251§2
ΣΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά
ορισµένες νοµικές πτυχές των
υπηρεσιών της κοινωνίας των
πληροφοριών, και συγκεκριµένα του
ηλεκτρονικού εµπορίου, στην
εσωτερική αγορά  (Οδηγία για το
ηλεκτρονικό εµπόριο)

04/05/2000 ΣΥΝ II θέση του
Συµβουλίου

1998/0325 ΝΟΜΙ A5-0106/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 άρθρο 251§2
ΣΕΚ

πράξη που
θεωρείται
εγκριθείσα

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον
αφορά τη συµφωνία για την
επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη
σύναψη συµφωνιών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 - COM(1999) 229 - C5�

04/05/2000 ΣΎΜΦ.
ΓΝΏΜΗ

Πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0103 ΒΕΕΕ A5-0118/2000 Carraro 0 0 άρθρο 300§2
απόφαση του
Συµβουλίου
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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
ολοµέλεια

∆ιαδικα
σία

Ηµεροµ.
λήξεως
αιτία

0204/2000): συµφωνία για την
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον
αφορά τη συµφωνία για την
επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη
σύναψη συµφωνιών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-
0204/2000): συµφωνία για τον τοµέα
των αεροπορικών µεταφορών

04/05/2000 ΣΎΜΦ.
ΓΝΏΜΗ

πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0104 ΒΕΕΕ A5-0118/2000 Carraro 0 0 άρθρο 300§2
απόφαση του
Συµβουλίου

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον
αφορά τη συµφωνία για την
επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη
σύναψη συµφωνιών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου

04/05/2000 ΣΎΜΦ.
ΓΝΏΜΗ

πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0105 ΒΕΕΕ A5-0118/2000 Carraro 0 0 άρθρο 300§2
απόφαση του
Συµβουλίου
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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
ολοµέλεια

∆ιαδικα
σία

Ηµεροµ.
λήξεως
αιτία

(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-
0204/2000): συµφωνία για τις
σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές
εµπορευµάτων και επιβατών

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον
αφορά τη συµφωνία για την
επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη
σύναψη συµφωνιών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-
0204/2000): συµφωνία για την
επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας,
αφενός, και της Ελβετικής
Συνοµοσπονδίας, αφετέρου

04/05/2000 ΣΎΜΦ.
ΓΝΏΜΗ

πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0106 ΒΕΕΕ A5-0118/2000 Carraro 0 0 άρθρο 300§2
απόφαση του
Συµβουλίου
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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
ολοµέλεια

∆ιαδικα
σία

Ηµεροµ.
λήξεως
αιτία

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον
αφορά τη συµφωνία για την
επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη
σύναψη συµφωνιών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-
0204/2000): συµφωνία για ορισµένες
πτυχές που αφορούν τις δηµόσιες
συµβάσεις

04/05/2000 ΣΎΜΦ.
ΓΝΏΜΗ

πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0107 ΒΕΕΕ A5-0118/2000 Carraro 0 0 άρθρο 300§2
απόφαση του
Συµβουλίου

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον
αφορά τη συµφωνία για την
επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη
σύναψη συµφωνιών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-
0204/2000): συµφωνία για τις
συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

04/05/2000 ΣΎΜΦ.
ΓΝΏΜΗ

πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0108 ΒΕΕΕ A5-0118/2000 Carraro 0 0 άρθρο 300§2
απόφαση του
Συµβουλίου
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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
ολοµέλεια

∆ιαδικα
σία

Ηµεροµ.
λήξεως
αιτία

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον
αφορά τη συµφωνία για την
επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη
σύναψη συµφωνιών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-
0204/2000): συµφωνία για την
αµοιβαία αναγνώριση στον τοµέα της
αξιολόγησης της συµµόρφωσης

04/05/2000 ΣΎΜΦ.
ΓΝΏΜΗ

πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0109 ΒΕΕΕ A5-0118/2000 Carraro 0 0 άρθρο 300§2
απόφαση του
Συµβουλίου

Κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999 περί κοινής
οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων

03/05/2000 ∆ΙΑΒ πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0254 ΓΕΩΡ A5-0081/2000 Pesälä 0 0 άρθρο 37
απόφαση του
Συµβουλίου

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά
τη σύναψη, εξ ονόµατος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της
Σύµβασης του 1999 για την
Επισιτιστική Βοήθεια

04/05/2000 ∆ΙΑΒ πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0131 ΑΝΑΠ A5-0105/2000 Schierhuber 0 0 άρθρο 37
απόφαση του
Συµβουλίου
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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
ολοµέλεια

∆ιαδικα
σία

Ηµεροµ.
λήξεως
αιτία

Κανονισµός του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περί
κοινής οργανώσεως της αγοράς  στον
τοµέα του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων

03/05/2000 ∆ΙΑΒ πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0246 ΓΕΩΡ A5-0074/2000 Maat 7 8 άρθρο 37
απόφαση του
Συµβουλίου

Απόφαση του Συµβουλίου για τη
χορήγηση συµπληρωµατικής
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής
συνδροµής στη Μολδαβία

04/05/2000 ∆ΙΑΒ πρόταση του
Συµβουλίου

1999/0213 ΒΕΕΕ A5-0082/2000 Matikainen-
Kallström

9 9 άρθρο 308
απόφαση του
Συµβουλίου

Κανονισµός του Συµβουλίου όσον
αφορά την υποστήριξη ορισµένων
οντοτήτων που συστάθηκαν από τη
διεθνή κοινότητα µετά τις
συγκρούσεις, για την εξασφάλιση τόσο
της προσωρινής πολιτικής διοίκησης
ορισµένων περιοχών όσο και της
εφαρµογής των ειρηνευτικών
συµφωνιών

04/05/2000 ∆ΙΑΒ πρόταση του
Συµβουλίου

2000/0042 ΠΡΟΫ A5-0111/2000 Laschet 7 7 άρθρο 308
απόφαση του
Συµβουλίου

Σύνολο των νοµοθετικών
εκθέσεων που εγκρίθηκαν

14

σύνολο των τροπολογιών που
εγκρίθηκαν, εκ των οποίων σε

28

Συναπόφαση 1η ανάγν. : ΣΥΝ I 4
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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
ολοµέλεια

∆ιαδικα
σία

Ηµεροµ.
λήξεως
αιτία

Συναπόφαση 2η ανάγν. : ΣΥΝ II 0
∆ιαβούλευση: ∆ΙΑΒ 24

Πηγή: ΕΚ/Γ∆ ΙΙ Επισκόπηση των κοινοβουλευτικών πράξεων
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Εργασίες επί του προϋπολογισµού

♦  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 03.05.2000/11
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
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Πολιτικός έλεγχος2

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

♦  ανακοινώσεις, δηλώσεις

♦  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ιoρισµός τωv αvωτάτωv υπαλλήλωv της Επιτρoπής
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 03/05/2000/
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000

♦  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΕΕ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0345, 0348, 0360, 0392 και 0395/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το λιµό στην Αιθιοπία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 03.05.2000/10
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-161, 3-172 της 12.04.2000
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-162 της 12.04.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �

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

ΠΕΡΦ/ Χατζηδάκης (A5-0076/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής στο
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και  την
Επιτροπή των Περιφερειών "∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα � Ετήσια Έκθεση 1998", σύµφωνα µε το
άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 περί καθορισµού  των γενικών κανόνων για τη
χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τοµέα των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 04.05.2000/29
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0410 - C5-0010/2000 - 2000/2004

2. Ερωτήσεις προς το Συµβούλιο και/ή την Επιτροπή

ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0218/2000)
∆ιορισµός των ανωτάτων υπαλλήλων της Επιτροπής
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 03/05/2000/15
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE της 03.05.2000

* * *
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Περίοδος συνόδου από 15 έως 19 Μαΐου 2000
Στρασβούργο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

− Πηγή: ΕΚ/Γ∆ II/∆ράσεις σχετικά µε κοινοβουλευτικές πράξεις
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Προπαρασκευαστικές εργασίες

ΟΙΚΟ/ Randzio-Plath (A5-0109/2000)
Οδηγία της Επιτροπής που τροποποιεί την οδηγία της Επιτροπής 80/723/ΕΟΚ περί της
διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και των δηµοσίων
επιχειρήσεων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/30
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-145
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
SEC(1999)0404 - C5-0102/2000 - 2000/2065

ΒΕΕΕ/ Αλυσανδράκης (A5-0122/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο: «Επόµενα Βήµατα στην Πολιτική Ραδιοφάσµατος �
Αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο»
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/41
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-272
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1999)0538 - C5-0113/2000 - 2000/2073

ΒΕΕΕ/ Αλυσανδράκης (A5-0119/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής
«Για µια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση για το διάστηµα»
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/45
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-284
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
SEC(1999)0789 - C5-0336/1999 - 1999/2213

ΒΕΕΕ/ Plooij-van Gorsel (A5-0131/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών "για έναν ευρωπαϊκό χώρο στον τοµέα της έρευνας"
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/48
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-308
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �   Όχι  ■
COM(2000)0006 - C5-0115/2000 - 2000/2075
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ΓΥΝΑ/ Sörensen (A5-0127/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "Περαιτέρω ενέργειες στην καταπολέµηση της
σωµατεµπορίας γυναικών"
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 19.05.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-303
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1998)0726 - C5-0123/1999 - 1999/2125

oOo
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 Νοµοθετικές Εργασίες

I. ∆ιαδικασίες

1. Συναπόφαση

Πρώτη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΕΡΒ/ χωρίς έκθεση (C5-0091/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης
του αέρα από τις εκποµπές των µηχανοκινήτων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 17.05.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �  Όχι  ■
COM(2000)0042 - C5-0091/2000 - 2000/0040

♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΕΡΒ/ Roth-Behrendt (A5-0117/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
κανόνων πρόληψης και καταπολέµησης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών
εγκεφαλοπαθειών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 17.05.2000/10
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-145
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 47
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �  Όχι  ■
COM(1998)0623 - C4-0025/1999 - 1998/0323

ΠΕΡΦ/ Savary (A5-0113/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαλειτουργικότητα του
συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 17.05.2000/30
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-296
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 41
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1999)0617 - C5-0301/1999 - 1999/0252
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∆εύτερη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΝΟΜΙ/ υπό µορφήν επιστολής (C5-0179/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά την πρόσθια προστασία των µηχανοκινήτων
οχηµάτων έναντι ενσφήνωσης και η οποία τροποποιεί την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του
Συµβουλίου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 17.05.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
5378/1/2000 - C5-0179/2000 - 1999/0007

♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΑΝΑΠ/ Martínez Martínez (A5-0114/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αναπτυξιακή
συνεργασία µε τη Νότιο Αφρική
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-101, 1-104, 2-071
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 2
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
5095/2/2000 - C5-0100/2000 - 1999/0070

Τρίτη ανάγνωση

♦  Έγκριση του κοινού σχεδίου της επιτροπής συνδιαλλαγής

ΣΥΝ∆/ Rothley (A5-0130/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από
την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και για τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και
88/357/ΕΟΚ (Τέταρτη Οδηγία Ασφάλισης Αυτοκινήτων)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-085
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
C5-0155/2000 - 1997/0264
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ΣΥΝ∆/ González Álvarez (A5-0128/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καθιέρωση συστήµατος
παρακολούθησης των µέσων όρων ειδικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακος από τα νέα
επιβατηγά οχήµατα
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 17.05.2000/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-267
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
C5-0105/2000 - 1998/0202

ΣΥΝ∆/ Smets (A5-0129/2000)
Οδηγία του Συµβουλίου 93/104/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου
εργασίας ώστε να καλυφθούν οι τοµείς και οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εν
λόγω οδηγία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 17.05.2000/9
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-169
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
C5-0183/2000 - 1998/0318

2.  ∆ιαβούλευση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΓΕΩΡ/ Jeggle (A5-0115/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95
σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του ρυζιού
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/11
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-059
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(2000)0077 - C5-0122/2000 - 2000/0046

ΓΕΩΡ/ Jeggle (A5-0115/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72
περί ειδικών µέτρων για την προώθηση της σηροτροφίας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/14
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-059
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(2000)0077 - C5-0124/2000 - 2000/0048
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ΓΕΩΡ/ Jeggle (A5-0115/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98
για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του προβείου και αιγείου κρέατος
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/15
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-059
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(2000)0077 - C5-0125/2000 - 2000/0049

ΓΕΩΡ/ Jeggle (A5-0115/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2759/75 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του χοιρείου κρέατος
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/16
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-059
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(2000)0077 - C5-0126/2000 - 2000/0050

ΠΕΡΒ/ Jackson (A5-0120/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την εξ ονόµατος της Κοινότητας υπογραφή της νέας
Σύµβασης για την Προστασία του Ρήνου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 17.05.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(2000)0061 � C5-0168/2000 � 2000/0037

ΕΛΕΥ/ Καραµάνου (A5-0110/2000)
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρωτοβουλία της
∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας µε σκοπό την έκδοση κανονισµού του Συµβουλίου που
καθορίζει τις υποχρεώσεις µεταξύ των κρατών µελών για την επανεισδοχή υπηκόων τρίτων
χωρών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 19.05.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-313
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
12488/1999 � C5-0319/1999 � 1999/0823
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♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΓΕΩΡ/ Jeggle (A5-0115/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των σιτηρών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-059
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 5
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(2000)0077 - C5-0121/2000 - 2000/0045

ΓΕΩΡ/ Jeggle (A5-0115/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό, για την περίοδο εµπορίας 2000/2001,
ορισµένων τιµών στον τοµέα της ζάχαρης και του ποιοτικού τύπου των ζαχαρότευτλων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-059
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 2
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(2000)0077 - C5-0123/2000 - 2000/0047

ΓΕΩΡ/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 που
αφορά τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισµένων αροτραίων
καλλιεργειών, για την υπαγωγή σε αυτό του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την
παραγωγή ινών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/17
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 18
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236
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ΓΕΩΡ/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του λίνου και
της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/25
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 19
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237

ΕΞΩΤ/ χωρίς έκθεση (C5-0222/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής βοήθειας στο
Μαυροβούνιο
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 9
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(2000)0288 � C5-0222/2000 � 2000/0114

ΕΛΕΥ/ Buitenweg (A5-0136/2000)
Οδηγία του Συµβουλίου που αφορά τηv εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης προσώπων
ανεξάρτητα από τη φυλετική ή εθνική τους καταγωγή
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/65
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-193
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 60
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1999)0566 - C5-0067/2000 - 1999/0253

ΑΛΙΕ/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0101/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση ορισµένων µέτρων ελέγχου για τα σκάφη
υπό σηµαία µη συµβαλλόµενων µερών στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού
(NAFO)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 19.05.2000/16
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 5-059
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 3
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1999)0570 - C5-0041/2000 - 1999/0231
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ΑΛΙΕ/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0103/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως, για πέµπτη φορά, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 850/98 της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών
µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 19.05.2000/18
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 5-076
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 1
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1999)0636 - C5-0038/2000 - 1999/0255

♦  απόφαση να αναβληθεί η ψηφοφορία για την επόµενη σύνοδο ολοµελείας

ΕΛΕΥ/ Schmid (A5-0107/2000)
Απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου για την καταπολέµηση της απάτης και της πλαστογραφίας
όσον αφορά τα µέσα πληρωµών πλην των µετρητών
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 17.05.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1999)0438 - C5-0066/2000 - 1999/0190

3.  Γνωµοδοτήσεις βάσει του άρθρου 122 της Συνθήκης ΕΚ

ΟΙΚΟ/ Goebbels (A5-0135/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 122, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την
εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος στην Ελλάδα από 1.1.2001
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/27
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-128, 3-130
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
8350/2000 � COM(2000)0274 � C5-0226/2000 � 2000/0110

oOo
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

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 µηχανοκινήτων
οχηµάτων

17/05/200
0

ΣΥΝ I 2000/0040 ΠΕΡΒ C5-
0091/2000

ΠΕΡΒ 0 0 Συµβούλιο:
µπορεί να
εγκρίνει την
πράξη
Άρθρο 251(2),
ΣΕΚ

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη
θέσπιση κανόνων πρόληψης και
καταπολέµησης ορισµένων
µεταδοτικών σπογγωδών
εγκεφαλοπαθειών

17/05/200
0

ΣΥΝ I 1998/0323 ΠΕΡΒ A5-
0117/2000

Roth-
Behrendt

48 47 Συµβούλιο:
έγκριση κοινής
θέσης
Άρθρο 251(2),
ΣΕΚ
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη
διαλειτουργικότητα του
συµβατικού διευρωπαϊκού
σιδηροδροµικού συστήµατος

17/05/200
0

ΣΥΝ I 1999/0252 ΠΕΡΦ A5-
0113/2000

Savary 34 41 Συµβούλιο:
έγκριση κοινής
θέσης
Άρθρο 251(2),
ΣΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών
µελών που αφορά την πρόσθια
προστασία των µηχανοκινήτων
οχηµάτων έναντι ενσφήνωσης και
για την τροποποίηση της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου

17/05/200
0

ΣΥΝ II 1999/0007 ΝΟΜΙ Σύσταση υπό
µορφήν
επιστολής

ΝΟΜΙ 0 0 Η πράξη
θεωρείται
εγκριθείσα
Άρθρο 251(2),
ΣΕΚ
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την αναπτυξιακή
συνεργασία µε τη Νότιο Αφρική

16/05/200
0

ΣΥΝ II 1999/0070 ΑΝΑΠ A5-
0114/2000

Martínez
Martínez

2 2 Τρεις µήνες +
(1)
Άρθρο 251(3)
ΣΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε την
ασφάλιση αστικής ευθύνης που
προκύπτει από την κυκλοφορία
αυτοκινήτων οχηµάτων και για
τροποποίηση των οδηγιών
73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ
(Τέταρτη Οδηγία Ασφάλισης
Αυτοκινήτων)

16/05/200
0

ΣΥΝ III 1997/0264 ΣΥΝ∆ A5-
0130/2000

Rothley 0 0 Έξι εβδοµάδες
για έγκριση ή
µη της πράξης
Άρθρο 251(5)
ΣΕΚ
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

Απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την καθιέρωση
συστήµατος παρακολούθησης των
µέσων όρων ειδικών εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακος από τα
νέα επιβατηγά οχήµατα

17/05/200
0

ΣΥΝ III 1998/0202 ΣΥΝ∆ A5-
0128/2000

González
Álvarez

0 0 Έξι εβδοµάδες
για έγκριση ή
µη της πράξης
Άρθρο 251(5),
ΣΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση της οδηγίας του
Συµβουλίου 93/104/ΕΚ σχετικά
µε ορισµένα στοιχεία της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας
ώστε να καλυφθούν οι τοµείς και
οι δραστηριότητες που
εξαιρούνται από την εν λόγω

17/05/200
0

ΣΥΝ III 1998/0318 ΣΥΝ∆ A5-
0129/2000

Smet 0 0 Έξι εβδοµάδες
για έγκριση ή
µη της πράξης
Άρθρο 251(5),
ΣΕΚ



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 91

∆ελτίο 13.06.2000
Πέρας της συντάξεως : 05.06.2000

- EL - PE 281.819

II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

οδηγία

Κανονισµός του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95
σχετικά µε την κοινή οργάνωση
αγοράς στον τοµέα του ρυζιού

16/05/200
0

∆ΙΑΒ 2000/0046 ΓΕΩΡ A5-
0115/2000

Jeggle 0 0 Συµβούλιο:
έγκριση

Κανονισµός του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72
περί ειδικών µέτρων για την
προώθηση της σηροτροφίας

16/05/200
0

∆ΙΑΒ 2000/0048 ΓΕΩΡ A5-
0115/2000

Jeggle 0 0 Συµβούλιο:
έγκριση
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

Κανονισµός του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98
για την κοινή οργάνωση αγοράς
στον τοµέα του προβείου και
αιγείου κρέατος

16/05/200
0

∆ΙΑΒ 2000/0049 ΓΕΩΡ A5-
0115/2000

Jeggle 0 0 Συµβούλιο:
έγκριση

Κανονισµός του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75
περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα του χοιρείου κρέατος

16/05/200
0

∆ΙΑΒ 2000/0050 ΓΕΩΡ A5-
0115/2000

Jeggle 0 0 Συµβούλιο:
έγκριση

Απόφαση του Συµβουλίου που
αφορά την εξ ονόµατος της
Κοινότητας υπογραφή της νέας
Σύµβασης για την Προστασία του
Ρήνου

17/05/200
0

∆ΙΑΒ 2000/0037 ΠΕΡΒ A5-
0120/2000

Jackson 0 0 Συµβούλιο:
έγκριση
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

Νοµοθετικό ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
αφορά την πρωτοβουλία της
∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας µε
σκοπό την έκδοση κανονισµού
του Συµβουλίου που καθορίζει τις
υποχρεώσεις µεταξύ των κρατών
µελών για την επανεισδοχή
υπηκόων τρίτων χωρών

19/05/200
0

∆ΙΑΒ 1999/0823 ΕΛΕΥ A5-
0110/2000

Καραµάνου 0 0 Συµβούλιο:
έγκριση

Κανονισµός του Συµβουλίου για
την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 περί κοινής
οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών

16/05/200
0

∆ΙΑΒ 2000/0045 ΓΕΩΡ A5-
0115/2000

Jeggle 5 5 Συµβούλιο:
έγκριση
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

Κανονισµός του Συµβουλίου που
αφορά τον καθορισµό, για την
περίοδο εµπορίας 2000/2001,
ορισµένων τιµών στον τοµέα της
ζάχαρης και του ποιοτικού τύπου
των ζαχαρότευτλων

16/05/200
0

∆ΙΑΒ 2000/0047 ΓΕΩΡ A5-
0115/2000

Jeggle 2 2 Συµβούλιο:
έγκριση

Κανονισµός του Συµβουλίου για
την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999 που αφορά
τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης
των παραγωγών ορισµένων
αροτραίων καλλιεργειών, για την
υπαγωγή σε αυτό του λίνου και
της κάνναβης που προορίζονται
για την παραγωγή ινών

16/05/200
0

∆ΙΑΒ 1999/0236 ΓΕΩΡ A5-
0124/2000

Schierhuber 17 18 Συµβούλιο:
έγκριση
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

Κανονισµός του Συµβουλίου περί
κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τοµέα του λίνου και της
κάνναβης που προορίζονται για
την παραγωγή ινών

16/05/200
0

∆ΙΑΒ 1999/0237 ΓΕΩΡ A5-
0124/2000

Schierhuber 19 19 Συµβούλιο:
έγκριση

Απόφαση του Συµβουλίου για τη
χορήγηση έκτακτης οικονοµικής
βοήθειας στο Μαυροβούνιο

18/05/200
0

∆ΙΑΒ 2000/0114 ΕΞΩΤ C5-
0222/2000

ΕΞΩΤ 0 9 Συµβούλιο:
έγκριση

Οδηγία του Συµβουλίου που
αφορά τηv εφαρµογή της ίσης
µεταχείρισης προσώπων
ανεξάρτητα από τη φυλετική ή
εθνική τους καταγωγή

18/05/200
0

∆ΙΑΒ 1999/0253 ΕΛΕΥ A5-
0136/2000

Buitenweg 60 60 Συµβούλιο:
έγκριση
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

Κανονισµός του Συµβουλίου που
αφορά τη θέσπιση ορισµένων
µέτρων ελέγχου για τα σκάφη υπό
σηµαία µη συµβαλλόµενων µερών
στην Οργάνωση Αλιείας
Βορειοδυτικού Ατλαντικού
(NAFO)

19/05/200
0

∆ΙΑΒ 1999/0231 ΑΛΙΕ A5-
0101/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 Συµβούλιο:
έγκριση

Κανονισµός του Συµβουλίου περί
τροποποιήσεως, για πέµπτη φορά,
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
850/98 της 30ής Μαρτίου 1998
για τη διατήρηση των αλιευτικών
πόρων µέσω τεχνικών µέτρων
προστασίας των νεαρών
θαλάσσιων οργανισµών

19/05/200
0

∆ΙΑΒ 1999/0255 ΑΛΙΕ A5-
0103/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 Συµβούλιο:
έγκριση
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τίτλος Ηµεροµηνί
α έγκρισης
σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο
στάδιο

Τύπος Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

Εγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια Τέλος της
διαδι-
κασίας -
Αιτιολ.

Απόφαση του Συµβουλίου για την
εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος
στην Ελλάδα από 1.1.2001 (άρθρο
122(2))

18/05/200
0

avis au
sens de
l'art. 122
TCE

2000/0110 ΟΙΚΟ A5-
0135/2000

Goebbels 0 0 Συµβούλιο:
έγκριση

Σύνολο των εγκριθεισών
νοµοθετικών εκθέσεων

23

Σύνολο των εγκριθεισών
τροπολογιών, εκ των οποίων:

207

Συναπόφαση 1η ανάγνωση: ΣΥΝ
I

88

Συναπόφαση 2η ανάγνωση: ΣΥΝ
II

2

∆ιαβούλευση: ∆ΙΑΒ 117
Πηγή: ΕΚ/Γ∆ II/Επισκόπηση των κοινοβουλευτικών
πράξεων
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Εργασίες επί του προϋπολογισµού

♦  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προσχέδιο γενικού προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2001
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/9
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-032

ΠΡΟΫ/ Ferber (A5-0121/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση των προβλεποµένων
εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονοµικό έτος 2001
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/10
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-028

oOo
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Πολιτικός έλεγχος

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

♦  ανακοινώσεις, δηλώσεις

♦  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μεταρρύθµιση της βοήθειας προς τρίτες χώρες
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/16
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-174, 2-176, 2-181

♦  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ (B5-0415, 0419, 0424, και 0429/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στη Ζιµπάµπουε
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/35
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-171, 3-182
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-172, 3-183
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■

♦  εκθέσεις άλλων θεσµικών οργάνων σε τοµέα όπου απαιτείται η γνωµοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΛΕΓΧ Bösch (A5-0116/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ετήσια έκθεση 1998 της Επιτροπής
που αφορά την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας και την
καταπολέµηση της απάτης
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 16.05.2000/32
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-065
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1999)0590 - C5-0058/2000 - 2000/2032
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ΠΕΡΦ/ Savary (A5-0112/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης της Επιτροπής προς το Συµβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή και τις επιπτώσεις της Οδηγίας
96/48/ΕΚ όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος
µεγάλης ταχύτητας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 17.05.2000/53
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-296
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
COM(1999)0414 - C5-0207/1999 - 1999/2165

ΟΙΚΟ/ Κατηφόρης (A5-0134/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σύσταση της Επιτροπής για τους
γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της
Κοινότητας (που συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 99(2) της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/16
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-038,
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(2000)0214 � C5-0218/2000 � 2000/2119

ΒΕΕΕ/ Paasilinna (A5-0094/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο: Πέµπτη έκθεση για την εφαρµογή του πλέγµατος
κανονιστικών ρυθµίσεων στις τηλεπικοινωνίες
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/37
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-272
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1999)0537 - C5-0112/2000 - 2000/2072
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ΟΙΚΟ/ Langen (A5-0104/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την λειτουργία του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3932/92 της Επιτροπής της 21ης ∆εκεµβρίου 1992 που αφορά την εφαρµογή του άρθρου 81,
παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΟΚ (πρώην άρθρο 85, παράγραφος 3) σε ορισµένες κατηγορίες
συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 19.05.2000/20
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : 5-087
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1999)0192 - C5-0254/1999 - 1999/2183

2. Επίκαιρα, επείγοντα και σηµαντικά θέµατα

ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0432, 0444, 0448, 0456 και 0465/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στη Σιέρα Λεόνε
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/85
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-226
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �

ΦΙΛ, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0433, 0449, 0457, 0466 και 0474/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση Σρι Λάνκα
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/87
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-235
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �

ΦΙΛ, ΕΕΕ, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0434, 0442, 0454, 0458, 0467 και
0473/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις Φιλιππίνες
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/89
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-268
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
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ΦΙΛ, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0435, 0455, 0459 και 0468/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Ισηµερινή Γουινέα
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/91
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-268
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �

ΦΙΛ, Ε∆∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0436, 0440, 0447, 0450, 0460 και
0469/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Ιράν
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/93
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-268
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■

ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0437, 0446, 0451, 0461 και 0470/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη Βιρµανία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/95
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-268
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0438, 0443, 0452, 0463 και 0471/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στη Γουατεµάλα
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/100
Position du Conseil : sans débat
Θέση της Επιτροπής : sans débat
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �

ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆ ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0439, 0445, 0453, 0464 και 0472/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη Συνθήκη περί Μη ∆ιάδοσης των
Πυρηνικών Όπλων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/102
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
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3. Ερωτήσεις προς το Συµβούλιο και/ή την Επιτροπή

ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ (B5-0399, 0412 και 0413/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τους διορισµούς ανωτάτων
υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 17.05.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-114, 3-124 du 03.05.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■

ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0416, 0418 και 0425/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την παραποίηση των
στοιχείων που αφορούν τα καύσιµα µικτού οξειδίου πλουτωνίου � ουρανίου
(ΜΟΧ) στο Sellafield
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/28
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-302, 2-313
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΕΣΚ (B5-0417, 0420 και 0428/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το εξωτερικό χρέος των φτωχών χωρών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/33
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-145, 3-166
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-155, 3-167
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■

4. Εκθέσεις πρωτοβουλίας

ΟΙΚΟ/ Pomés Ruiz (A5-0108/2000)
Ετήσια έκθεση σχετικά µε την αξιολόγηση της εφαρµογής των προγραµµάτων σταθερότητας
και σύγκλισης στα κράτη µέλη
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/23
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-049
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
2000/2041 INI
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ΓΥΝΑ/ Smet-Gröner (A5-0125/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στην
Πλατφόρµα ∆ράσης του Πεκίνου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/59
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-320
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι  �
2000/2020(INI)

oOo
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∆ιάφορες αποφάσεις

Ανάκληση της εντολής του κ. Le Pen
Το Κοινοβούλιο ενηµερώνεται επισήµως για το διάταγµα ανάκλησης της εντολής µόνο στο τέλος της
προθεσµίας για προσφυγή στο γαλλικό Συµβούλιο του Κράτους, ή µετά από την απόφαση του
Συµβουλίου του Κράτους.
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 18.05.2000/6

* * *
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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
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Page: 27
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@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:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu
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Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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