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Günter LÜTTGE

Ο κ. Günter LÜTTGE , βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΣΚ/DE), απεβίωσε στις 7
Σεπτεµβρίου 2000 σε ηλικία 62 ετών.

Εξελέγη για πρώτη φορά στις εκλογές του Ιουνίου 1989 και επανεξελέγη το 1994 και το 1999.

Μέλος της Οµάδας του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ο κ. LÜTTGE ανέπτυξε
δραστηριότητα σε πολλές επιτροπές και διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και ειδικότερα στην
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού, της οποίας ήταν Αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια ολόκληρης
της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου.

_____________________
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

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

Αριθ. 24/2000:  Ωράριο του "private Member's Bar" από την πλευρά των αιθουσών
υποδοχής των βουλευτών στο κτίριο ASP των Βρυξελλών·

Αριθ. 26/2000: Τήρηση των υφισταµένων κανόνων που αφορούν τις επίσηµες
 oµάδες επισκεπτών·

Αριθ. 28/2000: Υπηρεσιακά αυτοκίνητα·

Αριθ. 29/2000: Λειτουργία κοµµωτηρίου και καθαριστηρίου στις Βρυξέλλες.

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

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Λήξη της εντολής Πορτογάλου βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 4ης Σεπτεµβρίου 2000, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του
διορισµού του:

κ. Fernando REIS (ΕΛΚ-Ε∆/PT)

ως ∆ήµαρχος του Barcelos. Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή του
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ από την 17η Ιουλίου 2000.

____________________

Παραίτηση Γάλλου βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Robert HUE  (ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ/FR)

παραιτήθηκε από το αξίωµα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από την 1η
Αυγούστου 2000.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοµελείας της 4ης Σεπτεµβρίου
2000.

____________________
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Παραίτηση Ελληνίδας βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού

η κ. Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ (ΕΛΚ-Ε∆/GR)

παραιτήθηκε από το αξίωµα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από την 4η
Σεπτεµβρίου 2000.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοµελείας της 4ης Σεπτεµβρίου
2000.

____________________

Επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής Σουηδού βουλευτή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοµελείας της 4ης Σεπτεµβρίου
2000, έλαβε γνώση της εκλογής του:

κ. Hans KARLSSON

εις αντικατάσταση του κ. Pierre SCHORI (ΕΣΚ/SV), µε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2000

____________________
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Επίσηµη ανακοίνωση της εκλογής Πορτογαλίδας βουλευτή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοµελείας της 4ης Σεπτεµβρίου
2000, έλαβε γνώση της εκλογής της:

κ. Regina Maria PINTO DA FONSECA RAMOS BASTOS

εις αντικατάσταση του κ. Fernando REIS (ΕΛΚ-Ε∆/PT), µε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου 2000

____________________

Επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής Έλληνα βουλευτή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοµελείας της 4ης Σεπτεµβρίου
2000, έλαβε γνώση της εκλογής του:

κ. Σταύρου ΞΑΡΧΑΚΟΥ

εις αντικατάσταση της κ. Μαριέττας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ (ΕΛΚ-Ε∆/GR), µε ισχύ από
την 4η Σεπτεµβρίου 2000

____________________

Επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής Γάλλου Βουλευτή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοµελείας της 8ης Σεπτεµβρίου
2000, έλαβε γνώση της εκλογής του:

κ. Philippe A.R. HERZOG

εις αντικατάσταση του κ. Robert HUE (ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ/FR), µε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2000

____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Στις 8 Σεπτεµβρίου 2000 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του ότι

ο κ. Claudio MARTELLI

δεν είναι πλέον µέλος της οµάδας ΕΣΚ µε ισχύ από την 30ή Αυγούστου 2000.

Συνεπώς, από την ηµεροµηνία αυτή ο κ. MARTELLI θα πρέπει να περιλαµβάνεται µεταξύ των Μη
Εγγεγραµµένων βουλευτών.

____________________



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ14

∆ελτίο 02.10.2000
Πέρας της συντάξεως : 22.09.2000

- EL - PE 291.822

ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0535/00)  5 και 6 Σεπτεµβρίου 2000

28 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Iωάννης ΘΕΩΝΑΣ Απάνθρωπη εκµετάλλευση και κατάφωρη παραβίαση
των δικαιωµάτων του παιδιού στις ΗΠΑ

H-0626/00

Glenys KINNOCK Έκτακτη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών για το Παιδί

H-0643/00

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συµµετοχή κοινωνικών εταίρων H-0627/00

Glyn FORD Ο Καθηγητής Α. Pelinka και η Αυστρία H-0697/00

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Αίτηµα για αιτιολογηµένη αξιολόγηση της φοίτησης σε
σχολείο των παιδιών και των νέων στις υποψήφιες προς
ένταξη χώρες

H-0597/00

María RODRÍGUEZ
RAMOS

∆ιαπραγµατευτικές οδηγίες για το αγροτικό κεφάλαιο
της Συµφωνίας Ελεύθερων Ανταλλαγών µε το Magreb

H-0605/00

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Εταιρική σχέση Ευρ. Ένωσης - Τουρκίας H-0610/00

John McCARTIN Γεωργικές επιδοτήσεις της ΗΠΑ H-0614/00

Myrsini ZORBA Αλλαγή της οµοφωνίας για θέµατα πολιτισµού εν όψει
της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης

H-0616/00

María IZQUIERDO
ROJO

Κόστος της διεύρυνσης και µεσογειακή γεωργία H-0617/00

΄Αννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Επίθεση κατά της ελληνικής µειονότητας στο χωριό
∆ερβιτσάνι της Αλβανίας

H-0619/00

Esko SEPPÄNEN Περικοπή της ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο
του προγράµµατος Tacis για τη Ρωσία

H-0622/00

Manuel PÉREZ
ÁLVAREZ

Ταραχές στην αγορά του Matosinhos H-0624/00

Jonas SJÖSTEDT ∆ηµόσιες συνεδριάσεις του Συµβουλίου H-0625/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Ilka SCHRÖDER Συνεργασία µε δίκτυα παροχής συµβουλών για
ναρκωτικά

H-0613/00

John BOWIS Επιστηµονική γνωµάτευση σ΄ ότι αφορά τις φθαλικές
ενώσεις

H-0629/00

Iωάννης
ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ

Υδάτινες ανάγκες στη Μέση Ανατολή H-0688/00

Mikko PESÄLÄ Μεταφορά ζώων H-0689/00

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

κ. VITORINO

Mary BANOTTI Ανακοίνωση σχετικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών H-0600/00

Lennart SACRÉDEUS Απουσία ελέγχων διαβατηρίων εντός της ζώνης του
Σένγκεν

H-0606/00

Bernd POSSELT Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία H-0692/00

κα. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Michl EBNER Κοινωνική ασφάλεια στο πλαίσιο µιας ενισχυµένης
ευρωπαϊκής οικονοµίας

H-0647/00

Glenys KINNOCK Ευρωπαϊκές µη κυβερνητικές οργανώσεις που δρουν
στον κοινωνικό τοµέα

H-0649/00

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Απασχόληση στην Ελλάδα H-0675/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

κ. FISCHLER

Guido SACCONI Καθυστερήσεις στην αναγνώριση της "βεβαίωσης
ιδιοτυπίας τροφίµων"

H-0602/00

Patricia McKENNA Χρηµατοδότηση της Coillte από την ΕΕ H-0609/00

María IZQUIERDO
ROJO

Κόστος της διεύρυνσης και µεσογειακή γεωργία H-0618/00

Marjo MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Επιδοτήσεις στην καπνοκαλλιέργεια H-0633/00

_______________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 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 40 14 20 5 0 6 0 κ. MOSCOVICI

Επιτροπή 69 14 52 8 3 0 0
κ. BYRNE
κ. VITORINO
κα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
κ. FISCHLER

Σύνολο 109 28 72 13 3 6 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

9/2000 293.050 Philip Rodway BUSHILL-
MATTHEWS

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 14.06.2000 14.09.2000 18

10/2000 293.051 Philip Rodway BUSHILL-
MATTHEWS

Επιτροπή των Περιφερειών 14.06.2000 14.09.2000 17

11/2000 295.786 Carl LANG Σεβασµός των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στις
υποψήφιες για ένταξη χώρες.

05.09.2000 05.12.2000 3

                                                
1 Κατάσταση στις  08.09.2000
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

112/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ
ως προς την απόφαση που εξεδόθη κατά τη δεύτερη δίκη του Anwar Ibrahim

Βρυξέλλες,  10 Αυγούστου 2000

Η ΕΕ σηµειώνει µε ανησυχία την απόφαση που απαγγέλθηκε στις 8 Αυγούστου 2000 κατά του
Datuk Seri Anwar Ιbrahim, πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας, και την καταδίκη του σε
εννεαετή φυλάκιση, η οποία προστίθεται στην απόφαση που είχε εκδοθεί κατά την πρώτη του δίκη.

Η ΕΕ παρακολούθησε µε προσοχή τα τεκταινόµενα κατά τη διάρκεια της δίκης, στην οποία
παρέστησαν αντιπρόσωποι των Αποστολών της στην Κουάλα-Λουµπούρ. Η ΕΕ υπενθυµίζει τις
προηγούµενες δηλώσεις της της 2ας Οκτωβρίου 1998, της 27ης Νοεµβρίου 1998 και της 14ης
Απριλίου 1999 όσον αφορά τη σύλληψη και την πρώτη δίκη του Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Λυπάται για το γεγονός ότι, όπως κατά την πρώτη δίκη, έτσι και κατά τη δεύτερη, προκαλούνται σε
αρκετά σηµεία σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη δίκαιη διεξαγωγή της.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση ώστε η έφεση, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί από τους δικηγόρους της
υπεράσπισης, να εκδικασθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα δικαιοσύνης. Η ΕΕ θα
συνεχίσει να παρακολουθεί µε προσοχή την υπόθεση αυτή.

Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβακία και η
Τσεχική ∆ηµοκρατία, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα, καθώς και η Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, Χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

113/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις βιαιότητες που
έλαβαν χώρα κατά την ορκωµοσία του Προέδρου του Περού Αλµπέρτο Φουτζιµόρι

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθεία λύπη της για τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στη Λίµα
στις 28 παρελθόντος Ιουλίου και τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα τον θάνατο έξι πολιτών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κάθε εκδήλωση βίας και προτρέπει όλους τους παράγοντες της
πολιτικής ζωής του Περού να αναζητήσουν πεδία συνεννόησης και συµφιλίωσης δι' ειρηνικών
οδών και µε πνεύµα αµοιβαίου σεβασµού.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στις υπεύθυνες περουβιανές αρχές να διενεργήσουν
εµπεριστατωµένες ανακρίσεις, µε όλες τις απαιτούµενες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και
αντικειµενικότητας, προκειµένου να διαλευκανθούν τα γεγονότα και να επιβληθούν οι δέουσες
ποινές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει την υποστήριξή της προς τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο
πλαίσιο του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών και συντελούν στην εµπέδωση της δηµοκρατίας
στο Περού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι όλοι οι παράγοντες της πολιτικής ζωής,
αποδεικνύοντας την πολιτική τους ωριµότητα και επιδεικνύοντας εποικοδοµητικό πνεύµα, θα
θέσουν το ταχύτερο δυνατόν σε εφαρµογή το χρονοδιάγραµµα που πρότεινε η Αποστολή Υψηλού
Επιπέδου του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών για την ενίσχυση των δηµοσίων θεσµών και της
δηµοκρατικής συνύπαρξης στο Περού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την περουβιανή κυβέρνηση να εφαρµόσει τις δηµοκρατικές αρχές που
εξαγγέλλονται στη ∆ιακήρυξη του Ρίο και οι οποίες θεµελιώνουν την εταιρική σχέση µεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αµερικής.

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

________________________

114/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους
βοµβαρδισµούς µη στρατιωτικών στόχων στο Σουδάν

Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία µετά τους πρόσφατους βοµβαρδισµούς της
σουδανικής αεροπορίας οι οποίοι έπληξαν µη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως δε εκείνους που
πραγµατοποιήθηκαν στις 7 και 8 Αυγούστου στο Μαπέλ, κοντά σε σηµαντική βάση των Ηνωµένων
Εθνών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της διότι νέες σουδανικές εγγυήσεις ασφάλειας
επέτρεψαν την επανάληψη των πτήσεων της Επιχείρισης «Επιβίωση στο Σουδάν» (OLS) καθώς και
την επιθυµία να τηρήσει η σουδανική κυβέρνηση πλήρως τις δεσµεύσεις της έναντι των Ηνωµένων
Εθνών. Καλεί τους εµπολέµους να συµµορφωθούν προς τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου, ιδίως δε προς εκείνες που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού των Ηνωµένων Εθνών,
οι οποίες περιλαµβάνονται στη Σύµβαση της 9ης ∆εκεµβρίου 1994, καθώς και την ελεύθερη
πρόσβαση των ΜΚΟ στον άµαχο πληθυσµό που ευρίσκεται σε δύσκολη θέση.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για τη µη ανανέωση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας η
οποία έληξε στις 15 Ιουλίου και για την επίθεση που άρχισε εδώ και δύο µήνες εκ µέρους του
SPLM (Κίνηµα Απελευθέρωσης του Σουδανικού Λαού). Καλεί τους εµπολέµους να
διαπραγµατευτούν σύντοµα µια νέα εκεχειρία και να επαναλάβουν χωρίς υστεροβουλία τις
ειρηνευτικές συνοµιλίες που άρχισαν υπό την αιγίδα της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη
(IGAD).

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

________________________

115/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάληψη, από την
ΑΗΕΚ, του εργοστασίου µολύβδου του Zvecan στο Κοσσυφοπέδιο

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την απόφαση της ΑΗΕΚ να αναλάβει την ευθύνη του εργοστασίου
µολύβδου του Zvecan στο Κοσσυφοπέδιο.

Το µέτρο αυτό κατέστη αναγκαίο λόγω της εξαιρετικά υψηλής ρύπανσης που προκαλεί η
λειτουργία του εργοστασίου, η οποία αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και το
περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται για το ότι η διεύθυνση του εργοστασίου δεν έλαβε µέχρι
σήµερα κανένα µέτρο που θα περιόριζε τον κίνδυνο και µε τον τρόπο αυτό υποχρέωσε την ΑΗΕΚ
να παρέµβει.

Η ΕΕ παρατηρεί ότι η παρέµβαση της ΑΗΕΚ είναι σύµφωνη µε την εντολή της Απόφασης αριθ.
1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η οποία προβλέπει ότι η ανακατασκευή
της υποδοµής και η ανασυγκρότηση της οικονοµίας εµπίπτουν στις αρµοδιότητες που έχουν
προσωρινά ανατεθεί στην ΑΗΕΚ.

Κατά την εφαρµογή της απόφασής της, η ΑΗΕΚ έτυχε της αρωγής της KFOR σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Απόφασης αριθ. 1244. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για τις
βιαιοπραγίες κατά των δυνάµεων της µη στρατιωτικής αστυνοµίας και της KFOR και καταδικάζει
κάθε απόπειρα καθυστέρησης της εφαρµογής της Απόφασης αριθ. 1244 ή παρακώλυσης των
αποφάσεων του ειδικού εκπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει τις προσπάθειες της ΑΗΕΚ για την καταπολέµηση των
κινδύνων υποβάθµισης του περιβάλλοντος που οφείλονται στην κατάσταση του βιοµηχανικού και
εξορυκτικού συγκροτήµατος της Trepca. Θα συνεισφέρει, µέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Ανασυγκρότησης, βοήθεια µέχρι 6 εκατοµµ. ευρώ στην υλοποίηση του σχεδίου της ΑΗΕΚ, για τις
πτυχές που αφορούν την ασφάλεια των εργαζοµένων και το περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι, επιπλέον, διάφορα κράτη µέλη της έχουν αποφασίσει σε
εθνικό επίπεδο να συνεισφέρουν οικονοµικά στην υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου.

________________________

116/2000

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης για τη συγκρότηση
συντακτικής και νοµοθετικής συνέλευσης στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό

Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει γνώση της συγκρότησης συντακτικής και νοµοθετικής συνέλευσης
την 21η Αυγούστου 2000 στο Λουµπουµπάσι.

Εντούτοις, αποφασίζει να µην παραστεί στην τελετή έναρξης των εργασιών της συνέλευσης,
εκτιµώντας ότι δεν υφίσταται συµβατότης µεταξύ αυτού του νέου θεσµικού οργάνου και του
προβλεπόµενου από τη συµφωνία της Λουσάκα εθνικού διαλόγου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει εκ νέου ότι ο εθνικός αυτός διάλογος αποτελεί τη βάση µιας γνήσιας
συµφιλίωσης µεταξύ των πολιτών του Κονγκό καθώς και ένα ουσιαστικό στοιχείο επίλυσης της
σηµερινής σύγκρουσης. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν εισφέρει στη χρηµατοδότηση της
προετοιµασίας του, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δέσµευσε πιστώσεις προς το σκοπό αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα µέλη της συντακτικής και νοµοθετικής συνέλευσης να µεριµνήσουν
προκειµένου να µην προδικάσουν, στο πλαίσιο των εργασιών τους, τη νέα πολιτική τάξη και, ιδίως,
τη σύσταση µεταβατικών θεσµικών οργάνων που θα πρέπει να εγκαθιδρυθούν σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη του εθνικού διαλόγου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί η λειτουργία της συντακτικής και νοµοθετικής συνέλευσης να
συµβάλει θετικά στην προετοιµασία του εθνικού διαλόγου χωρίς να τον υποκαταστήσει.

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

________________________
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117/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε τη διάσκεψη της ΄Αρτα για την ειρήνη στη Σοµαλία

Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2000

Η Ευρωπαϊκή Έvωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το διορισµό εθνικής µεταβατικής
συνέλευσης, όπου να εκπροσωπούνται όλες οι ευαισθησίες της σοµαλικής κοινωνίας, από τους
εκπροσώπους στην ειρηνευτική διάσκεψη της Άρτα. Ελπίζει ότι αυτό το πρώτο βήµα προς την
κατεύθυνση της αναδηµιουργίας εθνικών σοµαλικών θεσµών και το σχηµατισµό προσωρινής
κυβέρνησης θα συµβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης, στην οποία αποβλέπει η τεράστια
πλειοψηφία του σοµαλικού λαού.

Η Ευρωπαϊκή Έvωση χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Τζιµπουτί, η χώρα που
φιλοξενεί τη διάσκεψη της Άρτα, για τη διευθέτηση µιας φονικής σύγκρουσης που
αποσταθεροποιεί την περιοχή, και επιβεβαιώνει την υποστήριξή της προς το σχέδιο ειρήνης του
προέδρου Guelleh.

Καλεί τους παράγοντες της σοµαλικής κοινωνίας που παραµένουν στο περιθώριο της ειρηνευτικής
διαδικασίας, ιδίως εκείνους που ανέπτυξαν θετικές ικανότητες διακυβέρνησης σε ορισµένες
περιοχές της χώρας, να µετάσχουν στο ελπιδοφόρο εγχείρηµα που άρχισε στην Άρτα για την
ανοικοδόµηση του κράτους και για την ενότητα της Σοµαλίας. Η Ευρωπαϊκή Έvωση επιθυµεί όλα
τα συµβαλλόµενα µέρη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του
στόχου και, σε ένα πλαίσιο συνεννόησης, οι χώρες της περιοχής να συνεχίσουν να στηρίζουν µια
διαδικασία που έχει ουσιαστική σηµασία για µια ειρηνική εξέλιξη σε όλο το κέρας της Αφρικής.

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

________________________
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118/2000

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης
για την επίθεση της Παρασκευής 18 Αυγούστου

κατά του κτιρίου της αποστολής τού ΟΑΣΕ στην Πρίστινα που στεγάζει τα πολιτικά κόµµατα
του Κοσσυφοπεδίου και την έδρα της γιουγκοσλαβικής αvτιπρoσωπίας στην Πρίστινα

Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2000

Η Ευρωπαϊκή Έvωση καταδικάζει εvτovότατα τηv επίθεση της Παρασκευής 18 Αυγούστου κατά
του κτιρίου της αποστολής του ΟΑΣΕ στην Πρίστινα που στεγάζει τα πολιτικά κόµµατα του
Κοσσυφοπεδίου και την έδρα της γιουγκοσλαβικής αvτιπρoσωπίας στην Πρίστινα.

Eξίσου έvτovα καταδικάζει τηv απαράδεκτη επίθεση από την οποία τραυµατίστηκαν πολλά παιδιά
Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου στις 18 Αυγούστου.

Η Ευρωπαϊκή Έvωση επιθυµεί οι δράστες των επιθέσεων αυτών να εντοπισθούν και να
συλληφθούν το συντοµότερο δυνατόν.

Σηµειώνει µε ανησυχία τη συνέχιση των πράξεων βίας µεταξύ κοινοτήτων και των βιαιοτήτων
πολιτικής φύσεως, ενώ πλησιάζουν οι τοπικές εκλογές της 28ης Οκτωβρίου.

Η διεθνής Κοινότητα θα συνεχίσει να χρησιµοποιεί µε αποφασιστικότητα όλα τα µέσα προκειµένου
οι εκλογές αυτές να προετοιµασθούν καλά και να διεξαχθούν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
∆εν θα αφήσει τους εξτρεµιστές κάθε πλευράς να υπονοµεύσουν την εκλογική διαδικασία και να
την οδηγήσουν σε αποτυχία.

Η Ευρωπαϊκή Έvωση καλεί όλους τους υπευθύνους του Κοσσυφοπεδίου να στηρίξουν τις
προσπάθειες της ΑΗΕK και της KFOR να θέσουν τέρµα στις βιαιότητες.

________________________

119/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε την Σύνοδο Κορυφής της Αρούσα

Βρυξέλλες,  29 Αυγούστου 2000

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση συγχαίρει τον πρόεδρο Μαντέλα, την οµάδα διαµεσολάβησης και τους
διαπραγµατευτές από το Μπουρούντι για τις προσπάθειές τους που κατέστησαν εφικτή την
διοργάνωση της Συνόδου Κορυφής της Αρούσα, η οποία ήταν αφιερωµένη στο Μπουρούντι και
πραγµατοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2000.
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Η ΄Ενωση χαιρετίζει την υπογραφή, µε την ευκαιρία της Συνόδου αυτής, ενός πρωτοκόλλου που
αποτελεί ένα νέο και σηµαντικό βήµα προς την εθνική συµφιλίωση.  ∆εσµεύει τα συµβαλλόµενα
µέρη να συµµετάσχουν αλληλεγγύως στην εφαρµογή των συµφωνηµένων διατάξεων, και καλεί
αυτούς που αρνήθηκαν να υπογράψουν το πρωτόκολλο να επανεξετάσουν την θέση τους και να
προβούν στους απαραίτητους συµβιβασµούς.

Η ΄Ενωση ενθαρρύνει µε θέρµη τους διαπραγµατευτές να εντείνουν τις προσπάθειές τους
προκειµένου να καταλήξουν σύντοµα αλλά µε πνεύµα νηφαλιότητας σε συµβιβασµό για τα σηµεία
που εκκρεµούν µε σκοπό να ολοκληρώσουν τα κεκτηµένα που επιτεύχθηκαν στις 28 Αυγούστου.

∆ηλώνει δε ιδιαίτερα ανήσυχη εξαιτίας της συνέχισης των συγκρούσεων στην χώρα, τα
περισσότερα θύµατα των οποίων είναι αθώοι πολίτες.  Απευθύνει έκκληση στους κατοίκους του
Μπουρούντι να παραιτηθούν της βίας και ζητάει κυρίως από τις ένοπλες οµάδες να πάψουν τις
εχθροπραξίες και να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επιβεβαιώνει την επιθυµία της να υποστηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία,
ιδίως µέσω της βοήθειας που παρέχει στην αποκατάσταση και την ανάπτυξη του Μπουρούντι.

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

________________________

120/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τις πρόσφατες εκλογές στη µεξικανική πολιτεία Τσιάπας

Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίηση της για την οµαλή διεξαγωγή της εκλογικής
διαδικασίας στην πολιτεία Τσιάπας, η οποία επιβεβαιώνει τη στέρεα εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας
στο Μεξικό.

Σηµειώνει την προτίµηση των ψηφοφόρων οι οποίοι τάχθηκαν κατά πλειοψηφία υπέρ του κ. Pablo
Salazar Mendiguchia, υποψηφίου της «Συµµαχίας για το Τσιάπας», και του απευθύνει τα
συγχαρητήρια για την εκλογή του ως κυβερνήτη αυτής της πολιτείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει στους εµπλεκόµενους στη σύρραξη στην πολιτεία Τσιάπας να
λάβουν υπόψη τους τη λαϊκή βούληση που εκφράστηκε ελεύθερα στις εκλογές της 2ας Ιουλίου και
20ης Αυγούστου, και να επαναλάβουν το διάλογο όσο το δυνατό συντοµότερα προκειµένου να
εξευρεθεί µια λύση µέσω διαπραγµατευτικής οδού για όλες τις πτυχές της σύρραξης.
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Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα, Τουρκία, και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ευθυγραµµίζονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

121/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τύχη του άµαχου
πληθυσµού της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας

Βρυξέλλες,  1η Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της σύγκρουσης
µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας σε βάρος άµαχου πληθυσµού αµφότερων των χωρών, ιδίως όσες
συνέβησαν από τη σύναψη της συµφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών της 18ης Ιουνίου 2000.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις κυβερνήσεις της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας, οι οποίες είναι
υπόλογες για την τύχη των πολιτών της έτερης χώρας που βρίσκονται υπό την εξουσία τους, να
θέσουν τέλος στις πράξεις αυτές, ιδίως στο πλαίσιο της πλήρους συµµόρφωσής τους προς τις
υποχρεώσεις τους έναντι των εν λόγω πολιτών, όπως αυτές ορίζονται από τη σύµβαση της Γενεύης
και να διευκολύνουν, σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (∆ΕΣΣ), την
επιστροφή όσων πολιτών το επιθυµούν στη χώρα καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις
δύο εν λόγω χώρες να εξασφαλίσουν την πλήρη και άνευ όρων πρόσβαση της ∆ΕΣΣ και των
λοιπών αρµόδιων οργανισµών σε όλους τους χώρους συγκέντρωσης αµάχων και, σύµφωνα µε τη
σύµβαση της Γενεύης, στα στρατόπεδα αιχµαλώτων πολέµου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει την υποστήριξή της στη διαδικασία ειρήνευσης και
εδραίωσης της παύσης του πυρός µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας, την οποία δεν πρέπει να
υπονοµεύσει καµία προσβολή των δικαιωµάτων των πολιτών της µίας ή της άλλης χώρας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί την επανάληψη των εκ του σύνεγγυς συνοµιλιών το συντοµότερο
δυνατό και τη συµµετοχή των δύο κυβερνήσεων σε αυτές µε βούληση να καταλήξουν σε συµφωνία
διαρκούς ειρήνης.

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

________________________
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122/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη Σύνοδο Kορυφής των Αρχηγών κρατών της Νοτίου Αµερικής

Βρυξέλλες, 1η Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την πρωτοβουλία του προέδρου Φερνάντο Ενρίκε Καρντόσο να
οργανώσει Σύνοδο Kορυφής των Αρχηγών κρατών της Νοτίου Αµερικής στη Μπραζίλια στις
31 Αυγούστου και 1 Σεπτεµβρίου 2000.

Στηρίζει αµέριστα αυτή την πρωτοβουλία η οποία, µε την προώθηση του διαλόγου σε
νοτιοαµερικανική κλίµακα, συµβάλλει στην βαθύτερη εξέταση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και
ενισχύει  την σταθερότητα της περιοχής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι η Νότιος Αµερική συµβάλλει κατ� αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση
της διεθνούς ισορροπίας και στην οικοδόµηση του πολυπολικού κόσµου για τον οποίο εξέφρασαν
τον πόθο τους οι συµµετέχοντες στην ∆ιάσκεψη κορυφής του Ρίο ντε Τζανέιρο στις 29 και
30 Ιουνίου 1999.

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

________________________

123/2000

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

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεµβρίου 2000

H Eυρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα θορυβηµένη από την πολιτική κατάσταση στη
Ρανγκούν/Γιανγκόν και από την διά βίας επάνοδο της κυρίας Αung San Suu Kyi στην πρωτεύουσα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την απόφαση αυτή απαράδεκτη παραβίαση του δικαιώµατος της
κυρίας Αung San Suu Kyi να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει αυτήν την παραβίαση της ελευθερίας της Γενικής Γραµµατέως
του Εθνικού Συνασπισµού για τη ∆ηµοκρατία να κυκλοφορεί, να εκφράζεται και να συνέρχεται µε
άλλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιµάζει βεβαίως τις ενέργειες εκφοβισµού κατά της Γενικής
Γραµµατέως καθώς και τις απειλές κατά των δραστηριοτήτων του Εθνικού Συνασπισµού για τη
∆ηµοκρατία.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι οι βιρµανικές αρχές ευθύνονται για την ασφάλεια και την
καλή υγεία της κυρίας Αung San Suu Kyi. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί εγγυήσεις για την ελεύθερη
επικοινωνία µε την κυρία Αung San Suu Kyi.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την επείγουσα ανάγκη για διάλογο µεταξύ των βιρµανικών αρχών και
του Εθνικού Συνασπισµού για τη ∆ηµοκρατία ως µόνο τρόπο υπέρβασης του σηµερινού αδιεξόδου
και επίτευξης προόδου στην πορεία εκδηµοκρατισµού και εθνικής συµφιλίωσης. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση παροτρύνει τις βιρµανικές αρχές να λάβουν τα προς τούτο µέτρα άνευ χρονοτριβής.

______________________

124/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το ∆υτικό Τιµόρ
Βρυξέλλες,  7 Σεπτεµβρίου 2000

Η ΕΕ καταδικάζει εντονότατα την επίθεση κατά οµάδος της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες που έγινε στις 6 Σεπτεµβρίου στο ∆υτικό Τιµόρ και που κατέληξε στον
τραγικό θάνατο τριών προσώπων της Ύπατης Αρµοστείας. Εκφράζει τη λύπη της για την
ανασφάλεια που υπάρχει σήµερα στο ∆υτικό Τιµόρ η οποία βλάπτει και την ασφάλεια στο
Ανατολικό Τιµόρ και υποχρεώνει τα Ηνωµένα Έθνη να διακόψουν την ανθρωπιστική βοήθεια
στους πρόσφυγες και να λάβουν µέτρα για την αποχώρηση του διεθνούς προσωπικού και µέρους
του τοπικού προσωπικού.

Η ΕΕ ζητά µετ� επιµονής από τις ινδονησιακές αρχές να συλλάβουν και να δικάσουν τους δράστες
της επίθεσης αυτής, να δώσουν τέλος στην αποσταθεροποιητική δράση των διαφόρων οµάδων
πολιτοφυλακής και να εγγυηθούν την ασφάλεια των προσφύγων καθώς και του προσωπικού της
ανθρωπιστικής βοήθειας και του διεθνούς προσωπικού στο ∆υτικό Τιµόρ ώστε να µπορέσει να
αναλάβει και πάλι τις δραστηριότητές του.

Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι επείγει η τάχιστη διευθέτηση του θέµατος των προσφύγων που βρίσκονται
στο ∆υτικό Τιµόρ.

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 που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

________________________
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125/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την υγεία του
Σέρβου δηµοσιογράφου, κ. Μιροσλάβ ΦΙΛΙΠΟΒΙΤΣ

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη ζωηρή ανησυχία της για την τύχη του Σέρβου δηµοσιογράφου κ.
Μιροσλάβ Φιλίποβιτς ο οποίος, στις 26 Ιουλίου 2000 καταδικάστηκε από στρατιωτικό δικαστήριο
σε επταετή φυλάκιση. Η φυλάκιση, η δίκη και οι συνθήκες διεξαγωγής της, καθώς και η ίδια η
απόφαση είχαν τότε καταδικαστεί εντονότατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήµερα η υγεία του κ.
Φιλίποβιτς εµπνέει στην ΕΕ µεγάλη ανησυχία. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχει, στον κ.
Φιλίποβιτς, ο οποίος υποφέρει από σοβαρά καρδιακά προβλήµατα, δεν παρέχεται η δέουσα ιατρική
φροντίδα. Η ΕΕ ζητά επιµόνως από τις γιουγκοσλαβικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε
να δοθεί στον δηµοσιογράφο η φροντίδα που απαιτεί η κατάστασή του, έως ότου η υγεία του
αποκατασταθεί πλήρως. Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι έχει καταδικάσει εντονότατα τις συνθήκες
διεξαγωγής της δίκης και την ετυµηγορία και ζητά να αφεθεί ελεύθερος ο κ. Φιλίποβιτς.
Υπενθυµίζει ότι η ελευθερία έκφρασης, το δικαίωµα και το καθήκον της ελεύθερης ενηµέρωσης
και το δικαίωµα για δίκαιη και δηµόσια δίκη ενώπιον ενός αµερόληπτου και ανεξάρτητου
δικαστηρίου αποτελούν θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα τα οποία αναφέρονται σε πολλά διεθνή
κείµενα µε πρώτο και κύριο την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.

________________________

126/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε τη Λετονία
και την έκδοση εκτελεστικού διατάγµατος του νόµου περί της γλώσσας

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκδοση από την κυβέρνηση της
Λετονίας, στις 22 Αυγούστου 2000, εκτελεστικού διατάγµατος του νόµου περί της επίσηµης
γλώσσας, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τη δήλωση σχετικά µε το εκτελεστικό διάταγµα του
νόµου περί επίσηµης γλώσσας, του Ύπατου Αρµοστή για τις Εθνικές Μειονότητες του Οργανισµού
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, κ. Max Van der Stoel, µε την οποία
υπογραµµίζει ειδικότερα ότι τα κείµενα αυτά είναι κατ'ουσίαν σύµφωνα µε το νόµο και τις  διεθνείς
δεσµεύσεις της Λετονίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι, στην πράξη,
ελήφθησαν τελικά υπόψη όλες οι συστάσεις του Ύπατου Αρµοστή, και εκφράζει την εµπιστοσύνη
της στην βούληση της λετονικής κυβέρνησης να τηρήσει τη δέσµευσή της για περαιτέρω ρυθµίσεις
πριν από το Νοέµβριο του 2000.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ30

∆ελτίο 02.10.2000
Πέρας της συντάξεως : 22.09.2000

- EL - PE 291.822

Η Ένωση θεωρεί ότι η νέα νοµοθεσία αποτελεί σηµαντικό βήµα για την ορθή εξέλιξη της
διαδικασίας ενσωµάτωσης στη Λετονία. Καλεί τη λετονική κυβέρνηση να µεριµνά ώστε οι
αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας να ενεργούν µε φιλελεύθερο πνεύµα. Η
Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Λετονία για το σκοπό αυτό.

________________________

127/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις πρόσφατες
εξελίξεις στη Σοµαλία

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ευχή όπως η υπό της συνελθούσης στην Arta Μεταβατικής
Εθνοσυνελεύσεως εκλογή του κ. Abdulkassim ως Προέδρου της Σοµαλίας συµβάλει στην
αποκατάσταση του κράτους, τη διαφύλαξη της εθνικής ενότητας και την εδαφική ακεραιότητα της
χώρας, πράγµατα που επιθυµεί διακαώς ο λαός της Σοµαλίας και στα οποία είναι προσηλωµένη η
διεθνής κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εύχεται καλή επιτυχία στον εκλεγέντα Πρόεδρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειµένη να συνάψει διάλογο µε τη νέα κυβέρνηση της Σοµαλίας,
αφού δε εκείνη εµπεδώσει την αρχή της, να υποστηρίξει τις προσπάθειές της για ανοικοδόµηση,
χωρίς να πάψει να υποστηρίζει και τις δράσεις αποκατάστασης σε κάθε τµήµα της Σοµαλίας όπου
υφίστανται οι προϋποθέσεις σταθερότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της Somaliland και της Puntland να συνάψουν
εποικοδοµητικές σχέσεις µε τα θεσµικά όργανα που προήλθαν από τη διαδικασία της Arta. Επίσης,
παροτρύνει τη µέλλουσα µεταβατική κυβέρνηση να αρχίσει, µόλις αυτό καταστεί δυνατόν, έναν
εποικοδοµητικό διάλογο µε τις προαναφερθείσες αρχές, µε στόχο την αποκατάσταση της εθνικής
ενότητας µέσα σε κλίµα ειρήνης και σεβασµού των κεκτηµένων όσον αφορά τη σταθερότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί από τους αρχηγούς των ενόπλων κινηµάτων που παραµένουν στο
περιθώριο της ειρηνευτικής διαδικασίας, να προσχωρήσουν σ' αυτήν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ευχή όπως η νέα κυβέρνηση της Σοµαλίας συνάψει στενές
σχέσεις φιλίας και συνεργασίας µε όλες τις χώρες της περιοχής.

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

________________________
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128/2000

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την αύξηση της παραγωγής
 αργού πετρελαίου που αποφάσισε ο ΟΠΕΚ

Νέα Υόρκη, 12 Σεπτεµβρίου 2000

Η αύξηση της παραγωγής, την οποίαν αποφάσισε ο ΟΠΕΚ, συνιστά βήµα προς την ορθή
κατεύθυνση.

Το µέτρο αυτό θα συµβάλει προφανώς στη σταθεροποίηση της τιµής του αργού πετρελαίου σε
λογικά επίπεδα, προς το συµφέρον όλων των χωρών, παραγωγών και καταναλωτριών, ούτως ώστε
να µπορέσει να συνεχιστεί η οικονοµική ανάπτυξη.

Θα πρέπει συνεπώς να οργανωθούν διαβουλεύσεις σε διεθνές επίπεδο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών
της ΕΕ απευθύνουν έκκληση για την επανέναρξη διαλόγου µεταξύ παραγωγών και καταναλωτριών
χωρών.

________________________

129/2000

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

Νέα Υόρκη, 12 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου της Οργάνωσης για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Ο.Α.Π.), που υποδηλώνει το αίσθηµα ευθύνης της
παλαιστινιακής ηγεσίας. Όπως υπενθύµισε η Προεδρία εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
2 Σεπτεµβρίου στο Εvian, το δικαίωµα του παλαιστινιακού λαού να οικοδοµήσει ένα κυρίαρχο,
δηµοκρατικό, βιώσιµο και ειρηνικό κράτος δεν µπορεί να αµφισβητηθει. Το δικαίωµα αυτό είναι
κεκτηµένο. Εναποµένει η επιλογή της κατάλληλης στιγµής πράγµα που επαφίεται στο λαό της
Παλαιστίνης.

Υπάρχει ακόµα µια ευκαιρία για την ειρήνη, προκειµένου να επιτευχθεί, τις προσεχείς εβδοµάδες,
µια αµοιβαία αποδεκτή συµφωνία µεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Υπέρ αυτής
ακριβώς της προοπτικής εξακολουθεί να τάσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιβεβαιώνει την υποστήριξή της προς τον Πρόεδρο Αραφάτ και των Πρωθυπουργό κ. Μπαράκ και
καλεί τα µέρη, να επιδείξουν πολιτική τόλµη, σε αυτή την κρίσιµη στιγµή, και να καταβάλλουν την
ύστατη προσπάθεια που θα τους οδηγήσει στην σύναψη µιας ιστορικής συµφωνίας.
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Χαιρετίζει τον ρόλο και την προσωπική δέσµευση του Προέδρου κ. Κλίντον και της Υπουργού
Εξωτερικών κας Μαντλίν Ολµπράιτ. Τους παροτρύνει να εξακολουθήσουν να κινητοποιούνται και
να συνεχίσουν µε αµείωτο ρυθµό τις προσπάθειες διαµεσολάβησής τους.

Επιβεβαιώνει ότι είναι αποφασισµένη να διευκολύνει την επίτευξη συµφωνίας και να συµβάλλει µε
πολιτικά και οικονοµικά µέσα στην αποκατάσταση της ειρήνης.

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Μεταρρύθµιση της Επιτροπής:
σχέδιο δράσης. Λευκή Βίβλος.
Πτυχές της µεταρρύθµισης που
αφορούν άµεσα την Επιτροπή
ΣΥΝΤ

AFCO (O) 11.09.00 C5-0448/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Το µέλλον της βιοτεχνολογικής
βιοµηχανίας

AGRI (Γ) 13.09.00

Οµάδα
PSE

Κανόνες υγειονοµίας για την
διάθεση στην αγορά και την
εισαγωγή προϊόντων ζωϊκής
προέλευσης (ανθρωπ.κατανάλωση)

AGRI (Γ) 13.09.00 C5-0382/00

Οµάδα
PSE

Κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα AGRI (Γ) 13.09.00 C5-0376/00

Οµάδα
PSE

Κανόνες υγιεινής που
εφαρµόζονται στα τρόφιµα ζωϊκής
προέλευσης

AGRI (Γ) 13.09.00 C5-0377/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Επίσηµοι έλεγχοι προϊόντων
ζωϊκής προέλευσης που
προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση

AGRI (Γ) 13.09.00 C5-0378/00

Οµάδα
VERTS/ALE

υγιεινή και υγειονοµικοί κανόνες AGRI (Γ) 13.09.00 C5-0379/00

Οµάδα
PPE-DE

Χρηµατοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής (τροπ. καν.
1258/1999/ΕΚ)

AGRI (O) 13.09.00 C5-0466/00

HAUG
(PSE)

Χρηµατοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής (τροπ. καν.
1258/1999/ΕΚ)

BUDG (Γ) 14.09.00 C5-0466/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

KUCKELKORN
(PSE)

ΕΚ/Τουρκία: βοήθεια στο πλαίσιο
της προενταξιακής στρατηγικής,
εταιρική σχέση ενόψει της
προσχώρησης

BUDG (Γ) 14.09.00 C5-0468/00

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

EContent BUDG (Γ) 14.09.00 C5-0462/00

WYNN
(PSE)

Πρόταση απόφασης για την
επέκταση ορισµένων κοινοτικών
προγραµµάτων δράσης στον τοµέα
της υγείας

BUDG (Γ) 14.09.00 C5-0400/00

Οµάδα
PPE-DE

Ο ανταγωνισµός των κοινοτικών
ταχυδροµικών υπηρεσιών

BUDG (Γ) 14.09.00 C5-0375/00

Οµάδα
PPE-DE

Μέτρα ενθάρρυνσης στον τοµέα
της απασχόλησης

BUDG (Γ) 14.09.00 C5-0384/00

Οµάδα
ELDR

EDICOM BUDG (Γ) 14.09.00 C5-0401/00

CASACA
(PSE)

Χρηµατοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής (τροπ. καν.
1258/1999/ΕΚ)

CONT (Γ) 19.09.00 C5-0466/00

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

∆ιεύρυνση των αρµοδιοτήτων της
Europol στην νοµιµοποίηση
κερδών προερχοµένων από
παράνοµες δραστηριότητες

ECON (Γ) 05.09.00 C5-0359/00

ΜΠΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ
(GUE/NGL)

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα,
προστασία της ιδιωτικής ζωής
(αντικατάσταση οδηγί

ENVI (Γ) 19.09.00 C5-0439/00

LIESE
(PPE-DE)

Εφαρµογή των ορθών κλινικών
πρακτικών για τη δοκιµή
φαρµάκων προς ανθρώπινη χρήση

ENVI (O) 11.09.00 C4-0446/97



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ36

∆ελτίο 02.10.2000
Πέρας της συντάξεως : 22.09.2000

- EL - PE 291.822

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Μέτρα ενθάρρυνσης στον τοµέα
της απασχόλησης

FEMM (Γ) 14.09.00 C5-0384/00

JÖNS
(PSE)

Πρόταση απόφασης για την
επέκταση ορισµένων κοινοτικών
προγραµµάτων δράσης στον τοµέα
της υγείας

FEMM (Γ) 14.09.00 C5-0400/00

SMET
(PPE-DE)

Ελευθερία, δικαιοσύνη και
ασφάλεια: καθεστώς των θυµάτων
σε ποινικές διαδικασίες.
Πορτογαλική πρωτοβουλία

FEMM (Γ) 14.09.00 C5-0392/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Περιβάλλον και υγεία: απόβλητα
ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού

ITRE (Γ) 13.09.00 C5-0414/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Περιβάλλον και υγεία: περιορισµός
της χρήσης επικίνδυνων ουσιών
στα είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού

ITRE (Γ) 13.09.00 C5-0415/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Απαγόρευση της χρήσης
ορισµένων ουσιών µε ορµονική ή
θυρεοστατική δράση στη ζωική
παραγωγή

ITRE (Γ) 13.09.00 C5-0357/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Κανόνες υγειονοµίας για την
διάθεση στην αγορά και την
εισαγωγή προϊόντων ζωϊκής
προέλευσης (ανθρωπ.κατανάλωση)

ITRE (Γ) 13.09.00 C5-0382/00

Οµάδα
PSE

Πρόταση τροπολογίας οδηγιών
σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών, υπηρεσιών και
δηµοσίων έργων

ITRE (Γ) 13.09.00 C5-0367/00

Οµάδα
PPE-DE

Θερινή ώρα: χρονοδιάγραµµα από
το 2002 έως το 2006

ITRE (Γ) 13.09.00 C5-0322/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PSE

Πρόσβαση στην περιβαλλοντική
πληροφόρηση (αντικατάσταση
οδηγίας 90/313/ΕΟΚ)

ITRE (Γ) 13.09.00 C5-0352/00

Οµάδα
PSE

∆ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων
στους τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας και των µεταφορών

ITRE (Γ) 13.09.00 C5-0368/00

Οµάδα
PSE

Ο ανταγωνισµός των κοινοτικών
ταχυδροµικών υπηρεσιών

ITRE (Γ) 13.09.00 C5-0375/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Σχέσεις ΕΚ/Μπανγκλαντές:
συµφωνία συνεργασίας

ITRE (Γ) 19.09.00 C5-0356/00

Οµάδα
PSE

Συµφωνία εταιρικής σχέσης
µεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της
ΕΚ (απόφαση)

ITRE (Γ) 19.09.00 C5-0417/00

Οµάδα
PPE-DE

Πρόσβαση στην απασχόληση, την
επαγγελµατική εκπαίδευση και τις
συνθήκες εργασίας : ίση
µεταχείριση ανδρών και γυναικών

ITRE (Γ) 19.09.00 C5-0369/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ITRE (Γ) 19.09.00 C5-0376/00

Οµάδα
PSE

Καταπολέµηση του θορύβου:
αξιολόγηση και διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου

ITRE (Γ) 19.09.00 C5-0411/00

GILL
(PSE)

EContent ITRE (O) 13.09.00 C5-0462/00

Οµάδα
PSE

Σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και των
βιοµηχανικών χωρών της Βορείου
Αµερικής, της ΄Απω Ανατολής και
της Αυστραλασίας: συνεργασί

ITRE (O) 19.09.00 C5-0455/00

Οµάδα
PPE-DE

Συµφωνία ΕΚ/ANASE:
πρωτόκολλο για την επέκταση της
συµφωνίας συνεργασίας στο Λάος

ITRE (O) 19.09.00 C5-0442/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

DE CLERCQ
(ELDR)

Η συνταγµατοποίηση των
συνθηκών

JURI (Γ) 13.09.00

FERRI
(PPE)

Η ενισχυµένη συνεργασία JURI (Γ) 13.09.00

LEHNE
(PPE)

∆ιεύρυνση των αρµοδιοτήτων της
Europol στην νοµιµοποίηση
κερδών προερχοµένων από
παράνοµες δραστηριότητες

JURI (Γ) 13.09.00 C5-0359/00

MARINHO
(PSE)

Ο ανταγωνισµός των κοινοτικών
ταχυδροµικών υπηρεσιών

JURI (Γ) 13.09.00 C5-0375/00

THORS
(ELDR)

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα,
προστασία της ιδιωτικής ζωής
(αντικατάσταση οδηγί

JURI (Γ) 13.09.00 C5-0439/00

Οµάδα
PPE-DE

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και
συναφείς ευκολίες : πρόσβαση και
διασύνδεση, νέο κανονιστικό
πλαίσιο

JURI (Γ) 13.09.00 C5-0433/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Αναδιοργάνωση και παύση
λειτουργίας πιστωτικών
οργανισµών

JURI (O) 13.09.00 C2-0176/85

HARBOUR
(PPE-DE)

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
καθολική υπηρεσία: δικαιώµατα
των χρηστών των δικτύων και των
υπηρεσιών

JURI (O) 13.09.00 C5-0429/00

KOΥΚΙΑ∆ΗΣ
(PSE)

Ελεγχος της εφαρµογής του
κοινοτικού δικαίου. 17η ετήσια
έκθεση 1999

JURI (O) 13.09.00 C5-0381/00

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Ασφάλιση ζωής (αναδιατυπωµένη
έκδοση)

JURI (O) 13.09.00 C5-0351/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

ZIMERAY
(PSE)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ.
Ribeiro e Castro

JURI (O) 13.09.00 IMM002178

ZIMERAY
(PSE)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής
ασυλίας του κ. Coelho Carlos

JURI (O) 13.09.00 IMM002188

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Ευρώ: προστασία από την
παραχάραξη

LIBE (O) 14.09.00 C5-0441/00

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Ελευθερία, δικαιοσύνη και
ασφάλεια: καθεστώς των θυµάτων
σε ποινικές διαδικασίες.
Πορτογαλική πρωτοβουλία

LIBE (O) 14.09.00 C5-0392/00

FRAHM
(GUE/NGL)

Υπήκοοι τρίτων χωρών χωρίς
υποχρέωση θεώρησης: περίοδος
ελεύθερης κυκλοφορίας στο
έδαφος των κρατών µελών
(πορτογαλική π

LIBE (O) 14.09.00 C5-0286/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Υπήκοοι τρίτων χωρών: αµοιβαία
ανγνώριση αποφάσεων
αποµάκρυνσης: Γαλλική
πρωτοβουλία

LIBE (O) 14.09.00 C5-0398/00

PIRKER
(PPE-DE)

Σχέδιο δράσης για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 2000-
2004

LIBE (O) 14.09.00 C5-0355/00

Οµάδα
UEN

Κανόνες υγειονοµίας για την
διάθεση στην αγορά και την
εισαγωγή προϊόντων ζωϊκής
προέλευσης (ανθρωπ.κατανάλωση)

PECH (Γ) 19.09.00 C5-0382/00

Οµάδα
UEN

Κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα PECH (Γ) 19.09.00 C5-0376/00

Οµάδα
UEN

Κανόνες υγιεινής που
εφαρµόζονται στα τρόφιµα ζωϊκής
προέλευσης

PECH (Γ) 19.09.00 C5-0377/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
UEN

Επίσηµοι έλεγχοι προϊόντων
ζωϊκής προέλευσης που
προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση

PECH (Γ) 19.09.00 C5-0378/00

Οµάδα
UEN

υγιεινή και υγειονοµικοί κανόνες PECH (Γ) 19.09.00 C5-0379/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Σύστηµα τεκµηρίωσης για τα
αλιεύµατα Dissostichus spp.

PECH (O) 19.09.00 C5-0389/00

Οµάδα
PPE-DΕ

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Γουινέας-
Μπισάου: αναστολή της
συµφωνίας που υπεγράφη το 1980
(καν. 2615/97/ΕΚ)

PECH (O) 19.09.00 C4-0102/99

CANDAL
(PSE)

Ελεγχος της εφαρµογής του
κοινοτικού δικαίου. 17η ετήσια
έκθεση 1999

PETI (Γ) 14.09.00 C5-0381/00

VATANEN
(PPE-DE)

Καταπολέµηση του θορύβου:
αξιολόγηση και διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου

RETT (Γ) 12.09.00 C5-0411/00

Van DAM
(EDD)

Ποιότητα του αέρα: εκποµπές των
δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων
µε κινητήρα (τροπ. 97/24/ΕΚ)

RETT (Γ) 12.09.00 C5-0334/00

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Σιδηροδροµικές, οδικές και
εσωτερικές πλωτές µεταφορές:
ενισχύσεις για το συντονισµό
(αντικ. καν.1107/70/ΕΟΚ)

RETT (O) 12.09.00 C5-0402/00
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο δράσης για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα

ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 247
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 2000-2006 Χρηµατοοικονοµικός
προγραµµατισµός του κεφαλαίου 4

AFET
ITRE
DEVE
BUDG

COM (00) 268
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Κοινοτήτων - Καταπολέµηση της απάτης -
Για µια σφαιρική στρατηγική προσέγγιση

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (00) 358
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο: Προς ποιοτικές, πιο ασφαλείς και πιο
ανταγωνιστικές µεταφορές στην Κοινότητα

RETT
EMPL

COM (00) 364
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο: Προστασία των επιβατών αεροπορικών
µεταφορών στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

ENVI
RETT
JURI

COM (00) 365
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 443/97 της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά µε τις
δράσεις ενίσχυσης των εκριζωθέντων πληθυσµών στις
αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής
- Ενοποιηµένη έκθεση 1997-1999

BUDG
CONT
DEVE

COM (00) 367
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Πέµπτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την
εφαρµογή της απόφασης η οποία αφορά την παροχή
κοινοτικών επιδοτήσεων επιτοκίου για δάνεια που χορηγεί η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της προσωρινής δανειοδοτικής της
διευκόλυνσης (∆ιευκόλυνση για τις ΜΜΕ)

BUDG
CONT
EMPL
ITRE

COM (00) 376
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του
κοινοτικού καθεστώτος παρεµβάσεων των κρατών µελών υπέρ
της βιοµηχανίας άνθρακα το 1998 και 1999

ECON
JURI
ITRE

COM (00) 380
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο: Σύστηµα ονοµάτων τοµέα του ∆ιαδικτύου
(INTERNET) - ∆ηµιουργία του τοµέα ανωτάτου επιπέδου. EU
-

JURI
ITRE

COM (00) 421
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η προώθηση των αειφόρων
µεταφορών στη συνεργασία για ανάπτυξη

ENVI
RETT
DEVE

COM (00) 422
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Η
εφαρµογή της οδηγίας 98/34/ΕΚ από το 1995 µέχρι το 1998

JURI
ITRE

COM (00) 429
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τις
διαβουλεύσεις που διενήργησε η Επιτροπή για να επιλυθούν οι
διαφορές για τις µπανάνες

JURI
AGRI
DEVE
ITRE

COM (00) 431
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Μια θεµελιώδης συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

AFCO COM (00) 434
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Χρηµατοδοτικό µέσο "European Community
Investment Partners" (ECIP) - ΄Εκθεση για το έτος 1999

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 439
τελ.

∆έκατη όγδοη ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητες αντιντάµπινγκ
και αντεπιδοτήσεων της Κοινότητας - Γενική επισκόπηση της
παρακολούθησης των υποθέσεων για µέτρα διασφάλισης σε
τρίτες χώρες και της εφαρµογής του κανονισµού για τα
εµπόδια στο εµπόριο (1999)

DEVE
ITRE

COM (00) 440
τελ.

Τέταρτη ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 4 και 5 της δοηγίας 89/552/ΕΟΚ "Τηλεόραση χωρίς
σύνορα" για την περίοδο 1997 και 1998

CULT COM (00) 442
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, την
Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα: Πρακτικές πτυχές του ευρώ: παρούσα κατάσταση
και προσεχείς ενέργειες

JURI
RETT
ECON

COM (00) 443
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Συµπληρωµατική συµβολή της
Επιτροπής στη διακυβερνητικη διάσκεψη για τι θεσµικές
µεταρρυθµίσεις - Το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών
κοµµάτων

AFCO COM (00) 444
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών:
Tempus (Phare and Tacis) - Ετήσια ΄Εκθεση 1998

ITRE
CULT

COM (00) 455
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής για τις επιπτώσεις της µεταβατικής
περιόδου που χορηγήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο σχετικά µε
ορισµένες διατάξεις της οδηγίας 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου για
την προστασία των νέων κατά την εργασία

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τη
µεσοπρόθεσµη οικονοµική στρατηγική της Ρουµανίας

AFET COM (00) 463
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πράσινη Βίβλος - Περιβαλλοντικά
ζητήµατα του PVC

ITRE
ENVI

COM (00) 469
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες σχετικά µε τα ευρωπαϊκά ταµεία ανάπτυξης

BUDG
DEVE
CONT

COM (00) 470
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή:
Πολιτικές τιµολόγησης - πολιτικές για την ενίσχυση της
αειφορίας των υδάτινων πόρων

ITRE
AGRI
ENVI

COM (00) 477
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η κατάσταση της γεωργίας στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - ΄Εκθεση 1999 - Τόµοι Ι και ΙΙ

AGRI COM (00) 485
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Αµοιβαία αναγνώριση των οριστικών
αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις

JURI
LIBE

COM (00) 495
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που
τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 723/97 για την
υλοποίηση προγραµµάτων δράσης των δράσων των κρατών
µελών στον τοµέα των ελέγχων των δαπανών του ΕΓΤΠΕ,
τµήµα Εγγυήσεων

BUDG
AGRI
CONT

COM (00) 411
τελ.

CNS990091
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Περίοδος συνόδου από 4 έως 8 Σεπτεµβρίου 2000

Στρασβούργο

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
ΑΣΓ : διαδικασία σύµφωνης γνώµης
γνώµη ΕΠΙΤΡ.: γνώµη της Επιτροπής επί των τροπολογιών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του
Συµβουλίου

∆ΙΑΒ : διαδικασία διαβούλευσης
ΠΠ : πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων ολοµέλειας
ΠΕΛ : πολιτικός έλεγχος
∆Α : διάφορες αποφάσεις
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 : orientation commune du Conseil
ΕΚ 1η : διαδικασία συναπόφασης, Κοινοβούλιο, 1η ανάγνωση
ΕΚ 2η: διαδικασία συναπόφασης, Κοινοβούλιο, 2η ανάγνωση
ΕΚ 3η : διαδικασία συναπόφασης, Κοινοβούλιο, 3η ανάγνωση
θέση ΣΥΜΒ : κοινή θέση που του Συµβουλίου
πρότ. ΕΠΙΤΡ: πρόταση της Επιτροπής
πρότ. ΣΥΜΒ : πρόταση του Συµβουλίου
ΕΠ : εργασίες επί του προϋπολογισµού
ΝΕ : εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου
ΠΕ : προπαρασκευαστικές εργασίες

Θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης επιτροπών και αντιπροσωπειών
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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου

I. Προπαρασκευαστικές εργασίες
ΕΞΩΤ/ Galeote Quecedo (A5-0210/2000)
Κοινή Κοινοτική ∆ιπλωµατία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.09.2000/14
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-113 και ΠΠ 2-052
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  ■   Όχι
(2000/20006(INI)

ΠΟΛΙ/ Zabell (A5-0203/2000)
Σχέδιο κοινοτικής στήριξης της καταπολέµησης του ντόπινγκ στον αθλητισµό
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/28
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 4-011, 4-044
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-012, 4-045
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(1999)0643 - C5-0087/2000 - 2000/2056

ΠΟΛΙ/ Veltroni (A5-0209/2000)
Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές για την κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα
στην ψηφιακή εποχή
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/46
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-252
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
COM(1999)0657 - C5-0144/2000 - 2000/2087

ΠΕΡΦ/Lucas (A5-0187/2000)
Αεροπορικές µεταφορές και περιβάλλον
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/21
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-366
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(1999)0640 � C5-0086/2000 � 2000/2054
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II. Νοµοθετικές διαδικασίες

1. Η συναπόφαση

a) Πρώτη ανάγνωση

a.a) Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΕΡΒ/ Hulthén (A5-00221/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος", όσον αφορά
βαθµονοµηµένα δοσίµετρα εισπνοής και αντλίες χορηγήσεως φαρµάκων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/1
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(2000)0427 - C5-0360/2000 - 2000/0175

a.β) Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΑΝΑΠ/ Dell'Alba (A5-0202/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την περάτωση
και εκκαθάριση των έργων που είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή κατ� εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/96 σχετικά µε την εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µέσου «EC
Investment Partners» που προορίζεται για τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της
Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής»
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.09.2000/2
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-126
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 3
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
COM(1999)0726 - C5-0062/2000 - 2000/0034

ΠΕΡΒ/ Μπακόπουλος (A5-0168/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη δέκατη ένατη
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου που αφορά περιορισµούς της
κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων
(αζωχρωστικές)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-383
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 5
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(1999)0620 - C5-0312/1999 - 1999/0269
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β) ∆εύτερη ανάγνωση

βa) Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΓΕΩΡ/ Χωρίς έκθεση (C5-0269/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
απόφασης 96/411/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη βελτίωση των κοινοτικών γεωργικών
στατιστικών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.09.2000/1
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
(7624/1/2000 � C5-0269/200 �1999/0137)

ββ) Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΠΕΡΒ/ Schörling (A5-0196/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την έκδοση οδηγίας
σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και
προγραµµάτων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-061
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 17
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
(5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304

ΠΕΡΒ/ de Roo (A5-0218/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας
92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των
ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάστασή τους σ� αυτά
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/4
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-376 και ΠΠ 4-059
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 2
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
5347/1/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348
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ΕΞΩΤ/ Morillon(A5-0206/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την εφαρµογή
δράσεων µε στόχο την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Τουρκίας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/3
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-231
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 3
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
(7492/1/2000/rev - C5-0325/2000 � 1998/0300

2. Συνδιαλλαγή

a) Έγκριση του κοινού σχεδίου της Επιτροπής Συνδιαλλαγής

ΣΥΝ∆/ Bouwman (A5-0213/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις λιµενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/2
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-077
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
(C5-0348/2000 - 1998/0249)

ΣΥΝ∆/ Lienemann (A5-0214//2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου
κοινοτικής δράσης στον τοµέα  της πολιτικής των υδάτων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/2
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-337, 3-339
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
(C5-0347/2000 - 1997/0067)

ΣΥΝ∆/ Florenz (A5-0212/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τα οχήµατα στο τέλος
του κύκλου ζωής τους
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/3
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-349
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
(C5-0258/2000 - 1997/0194)



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ54

∆ελτίο 02.10.2000
Πέρας της συντάξεως : 22.09.2000

- EL - PE 291.822

3. ∆ιαβούλευση

a)  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0372/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και της
Μάλτας όσον αφορά την έγκριση των προϋποθέσεων και του τρόπου της συµµετοχής της
Μάλτας σε κοινοτικά προγράµµατα στους τοµείς της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της
νεότητας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/1
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
COM(2000)0416 - C5-0372/2000 - 2000/0176

β) Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΑΛΙΕ/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0194/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των
αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατοδοτικής αντιστάθµισης που προβλέπονται στη
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της
∆ηµοκρατίας της Γουϊνέας όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουϊνέας για
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 ∆εκεµβρίου 2001
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/30
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-272
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 3
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
COM(2000)0304 - C5-0315/2000 - 2000/0154

ΑΛΙΕ/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0188/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη πρωτοκόλλου που καθορίζει τις
αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατοδοτική αντιστάθµιση που προβλέπεται στη Συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της κυβέρνησης  του Μαυρικίου όσον
αφορά την αλιεία στα ύδατα του Μαυρικίου για την περίοδο από 3ης ∆εκεµβρίου 1999 έως τις
2 ∆εκεµβρίου 2002
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/33
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-272
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 3
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
COM(2000)0229 - C5-0253/2000 -  2000/ 0094
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ΒΕΕΕ/ Valdivielso de Cué (A5-0204/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/96
σχετικά µε τα συνοδευτικά χρηµατοδοτικά και τεχνικά µέτρα (MEDA) για τη µεταρρύθµιση
των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών στα πλαίσια της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/12
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-091
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 31
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
COM(1999)0494 - C5-0023/2000 - 1999/0214

ΕΛΕΥ/ Watson (A5-0201/2000)
Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/36
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-098
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 17
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(1999)0638 - C5-0077/2000 - 1999/0258
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III.  Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Ψηφοφορίες

στάδιο
εξέτασης

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής ΕΚ:
αριθµός
εγκριθ.
τροπολο-
γιών

αρµόδια
επιτροπή:
αριθµός
κατατεθ.
τροπολο-
γιών

Πολ.  Οµ.:
αριθµός
των εγκριθ.
τροπολο-
γιών

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης
96/411/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη βελτίωση
των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών

05/09/2000 ***II 1999/0137 ΓΕΩΡ C5-
0269/2000

0 0 0

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την περάτωση και
εκκαθάριση των έργων που είχαν εγκριθεί από την
Επιτροπή κατ� εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 213/96 σχετικά µε την εφαρµογή του
χρηµατοδοτικού µέσου «EC Investment Partners»
που προορίζεται για τις χώρες της Λατινικής
Αµερικής, της Ασίας, της Μεσογείου και της Νότιας
Αφρικής

05/09/2000 ***I 2000/2034 ΑΝΑΠ A5-
0202/2000

Dell'Alba 3 3 0

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη
συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και της Μάλτας
όσον αφορά την έγκριση των προϋποθέσεων και του
τρόπου της συµµετοχής της Μάλτας σε κοινοτικά
προγράµµατα στους τοµείς της κατάρτισης, της
εκπαίδευσης και της νεότητας

06/09/2000 * 2000/0176 ΠΟΛΙ C5-
0372/2000

0 0 0
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III.  Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Ψηφοφορίες

στάδιο
εξέτασης

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής ΕΚ:
αριθµός
εγκριθ.
τροπολο-
γιών

αρµόδια
επιτροπή:
αριθµός
κατατεθ.
τροπολο-
γιών

Πολ.  Οµ.:
αριθµός
των εγκριθ.
τροπολο-
γιών

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του
Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης της κοινής θέσης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την εφαρµογή δράσεων µε στόχο την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Τουρκίας

06/09/2000 ***II 1998/0300 ΕΞΩΤ A5-
0206/2000

Morillon 3 3 0

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του
Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την έκδοση οδηγίας σχετικά µε την εκτίµηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων
σχεδίων και προγραµµάτων

06/09/2000 ***II 1996/0304 ΠΕΡΒ A5-
0196/2000

Schörling 17 25 1

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

06/09/2000 * 1999/0214 ΒΕΕΕ A5-
0204/2000

Valdivielso
de Cué

32 38 0
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III.  Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Ψηφοφορίες

στάδιο
εξέτασης

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής ΕΚ:
αριθµός
εγκριθ.
τροπολο-
γιών

αρµόδια
επιτροπή:
αριθµός
κατατεθ.
τροπολο-
γιών

Πολ.  Οµ.:
αριθµός
των εγκριθ.
τροπολο-
γιών

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη
πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των αλιευτικών
δυνατοτήτων και της χρηµατοδοτικής
αντιστάθµισης που προβλέπονται στη συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
και της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουϊνέας
όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της
Γουϊνέας για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000
έως 31 ∆εκεµβρίου 2001

06/09/2000 * 2000/0154 ΑΛΙΕ A5-
0194/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0

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

06/09/2000 * 2000/0094 ΑΛΙΕ A5-
0188/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα
στην οικογενειακή επανένωση

06/09/2000 * 1999/0258 ΕΛΕΥ A5-
0201/2000

Watson 22 16 5
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III.  Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Ψηφοφορίες

στάδιο
εξέτασης

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής ΕΚ:
αριθµός
εγκριθ.
τροπολο-
γιών

αρµόδια
επιτροπή:
αριθµός
κατατεθ.
τροπολο-
γιών

Πολ.  Οµ.:
αριθµός
των εγκριθ.
τροπολο-
γιών

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. �./2000 "σχετικά µε τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος", όσον
αφορά βαθµονοµηµένα δοσίµετρα εισπνοής και
αντλίες χορηγήσεως φαρµάκων

07/09/2000 ***I 2000/2175 ΠΕΡΒ A5-
0221/2000

Hulthén 0 0 0

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

07/09/2000 ***II 1997/0348 ΠΕΡΒ A5-
0218/2000

De Roo 2 4 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη δέκατη ένατη
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συµβουλίου που αφορά περιορισµούς της
κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης µερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων
(αζωχρωστικές)

07/09/2000 ***I 1999/0269 ΠΕΡΒ A5-
0168/2000

Bakopoulos 5 5 1

αριθµός εγκριθέντων νοµοθετικών κειµένων 15
σύνολο εγκριθεισών τροπολογιών σε ολοµέλεια 90 90 100 7
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III.  Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Ψηφοφορίες

στάδιο
εξέτασης

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής ΕΚ:
αριθµός
εγκριθ.
τροπολο-
γιών

αρµόδια
επιτροπή:
αριθµός
κατατεθ.
τροπολο-
γιών

Πολ.  Οµ.:
αριθµός
των εγκριθ.
τροπολο-
γιών

εκ των οποίων σε συναπόφαση πρώτη ανάγνωση: 8
Σε συναπόφαση δεύτερη ανάγνωση: 22

σε διαβούλευση: 60
Πηγή: ΕΚ/Γ∆ II/Επισκόπηση των κοινοβουλευτικών πράξεων
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Εργασίες επί του προϋπολογισµού

 Η διαδικασία προϋπολογισµού

Οικονοµικό έτος 2001 (παρουσίαση εκ µέρους του Συµβουλίου του σχεδίου γενικού
προϋπολογισµού)
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-100
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-101
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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 σε όλους τους βουλευτές

♦  ανακοινώσεις, δηλώσεις

♦  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Πρακτικά της συνεδρίασης της 5.09.2000/8
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-012, ΠΠ 2-039
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-014

ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΤΣΑΒ (B5-0659, 0662, 0668 και 0671/2000)
Προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/44
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-039
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-040
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΕΕ (B5-0748, 0750, 0752, 0757, και 0761/2000)
∆έκατη τρίτη ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για το AIDS
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/11
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-110, 2-121
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-111, 2-122
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■

ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0657/2000)
∆ηµιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βιοµηχανικών Μεταλλαγών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/46
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-126, 2-144
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-128, 2-145
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
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♦  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ηλώσεις του κ. Verheugen σχετικά µε τη διεύρυνση
Πρακτικά της 06.09.2000/21
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-208, ΠΠ 3-217

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0654, 0655, 0661 και 0669/2000)
Συγχωνεύσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/15
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-180, 3-194

ΕΛΚ-Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΕ, Ε∆∆ (B5-0710, 0751, 0753, και 0764/2000)
Ανθρώπινη κλωνοποίηση
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/18
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-201 και 3-240

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0749, 0754, 0758, 0759 και 0760/2000)
Κατάσταση στα Νησιά Φίτζι
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 08.09.2000/1
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-232, 4-238, 4-240

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

ΠΟΛΙ/ Gutiérrez Cortines (A5-0200/2000)
Εφαρµογή, αποτελέσµατα και συνολική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους της δια βίου
εκπαίδευσης και κατάρτισης (1996), που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της απόφασης
2493/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 08.09.2000/4
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 5-033
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(1999)0447 - C5-0205/1999 - 1999/2163
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ΒΕΕΕ/ Piétrasanta (A5-0205/2000)
Eφαρµογή του προγράµµατος MEDA � Ετήσια έκθεση 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.09.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ1-091
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
COM(1999)0291 - C5-0117/1999 - 1999/2120

ΑΝΑΠ/ Imbeni (A5-0191/2000)
Αξιολόγηση και µέλλον των κοινοτικών ανθρωπιστικών δράσεων (Άρθρο 20 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1257/96)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.09.2000/19
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-139
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
COM(1999)0468 - C5-0044/2000 - 2000/2016

ΠΟΛΙ/ Heaton-Harris (A5-0199/2000)
Έρευνα σχετικά µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των σπουδαστών του προγράµµατος
Erasmus
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/53
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-258
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(2000)0004 - C5-0146/2000 - 2000/2089

ΕΛΕΥ/ Boumediene-Thiery (A5-0207/2000)
Εφαρµογή των οδηγιών 90/364, 90/365 και 93/96 (δικαίωµα διαµονής) και την ανακοίνωση
της Επιτροπής όσον αφορά ειδικά µέτρα για τη διακίνηση και τη διαµονή των πολιτών της
Ένωσης τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και
δηµόσιας υγείας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.09.2000/57
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-048
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(1999)0127, COM(1999)0372 � C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 1999/2157



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 65

∆ελτίο 02.10.2000
Πέρας της συντάξεως : 22.09.2000

- EL - PE 291.822

ΠΟΛΙ/ Mennea (A5-0208/2000)
∆ιαφύλαξη των σηµερινών δοµών του αθλητισµού και τη διατήρηση της κοινωνικής
λειτουργίας του στο κοινοτικό πλαίσιο � Έκθεση του Ελσίνκι για τον αθλητισµό
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/34
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 4-011, 4-044
Θέση της Επιτροπής :ΠΠ 4-012, 4-045
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(1999)0644 - C5-0088/2000 - 2000/2055

2. Τα προβλήµατα των επικαίρων, επειγόντων και σηµαντικών θεµάτων

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΕΕ (B5-0704, 0709, 0717, 0725, 0736 και
0738/2000)
Η Βύθιση του υποβρυχίου Κούρσκ και ο κίνδυνος ρύπανσης µε ραδιενέργεια στην Πρώην
Σοβιετική Ένωση
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/40
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-142
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ ΕΕΕ (B5-0660, 0711, 0718, 0726, 0734 και
0739/2000)
Η κατάσταση στο Μπουρούντι
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/42
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-156
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΕΕ (B5-0673, 0712, 0719, 0727 και 0740/2000)
Πρόσφυγες από το Μπουτάν στο Νεπάλ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/44
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0716, 0720, 0728 και 0741/2000)
Βιρµανία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/47
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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ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΕΕ (B5-0664, 0713, 0721, 0729, 0735 και
0742/2000)
Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κολοµβία και την απειλή για τη ζωή του
ιερέα Brendan Forde και την κοινότητά του
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/50
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-198
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0714, 0722, 0730 και 0743/2000)
Απαγωγή βρετανών στρατιωτών στη Σιέρα Λεόνε
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/52
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0708, 0723, 0732 και 0745/2000)
Τσεχικός πυρηνικός σταθµός του Τεµελίν
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/56
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-211
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0672, 0715, 0731 και 0744/2000)
Τουρκικοί βοµβαρδισµοί στο Βόρειο Ιράκ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/54
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΕΕ (B5-0703, 0724, 0733, 0737, 0746 και
0747/2000)
Πυρκαγιές δασών στην Ευρώπη
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.09.2000/58
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-220
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
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