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Σελίδα

Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνοδος 1997/1998

(97/C 132/01 )

Συνοπτικά πρακτικά της συνεδριασης της Δευτέρας 7 Απριλίου 1997
Διεξαγωγή της συνεδρίασης

EL

1.

Επανάληψη της συνόδου

1

2.

Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών

1

3.

Έλεγχος της εντολής

1

4.

Σύνθεση των αντιπροσωπειών

2

5.

Παραπομπή σε επιτροπές

2

6.

Κατάθεση εγγράφων

2

7.

Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

7

8.

Αναφορές

8

9.

Μεταφορές πιστώσεων

9

10. Διάταξη των εργασιών

9

11 . Χρόνος αγόρευσης

10

12. Συζήτηση επικαίρων (προτεινόμενα θέματα)

10

13 . Πειράματα σε ζώα στον τομέα των καλλυντικών (συζήτηση)

11

14. Αραβόσιτος και οργανισμοί γενετικώς τροποποιημένοι (συζήτηση)

11

15 . Προστασία των εργαζομένων από τους καρκινογόνους παράγοντες
16. Ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης

Τιμή: 60 Ecu

** ΙΙ (συζήτηση)

12
12

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Ανακοίνωση αριθ.

Περιεχόμενα (συνεχεία)

(97/C 1 32/02)

Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Τρίτης 8 Απριλίου 1997

Σελίδα

Μέρος I: Διεξαγωγή της συνεδρίασης
1.

Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών

15

2.

Συζήτηση επικαίρων (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

15

3.

Κατάθεση εγγράφων

16

4.

Ημερήσια διάταξη

17

5.

Ερμηνεία του Κανονισμού

17

6.

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ (συζήτηση)

18

7.

Παρατηρητήριο για τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας * (συζήτηση)

18

Υπόμνημα των χρησιμοποιουμένων συμβόλων
*
Διαδικασία διαβούλευσης
Διαδικασία συνεργασίας, πρώτη ανάγνωση
Διαδικασία συνεργασίας, δεύτερη ανάγνωση
***

Σύμφωνη γνώμη
διαδικασία συναπόφασης, πρώτη ανάγνωση
διαδικασία συναπόφασης, δεύτερη ανάγνωση
διαδικασία συναπόφασης, τρίτη ανάγνωση
(H αναφερόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή)
*** J

Παρατηρήσεις σχετικά με την ώρα των ψηφοφοριών
— εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, οι εισηγητές γνωστοποίησαν εγγράφως στην προεδρία τη θέση
τους επί των τροπολογιών,
— τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση δημοσιεύονται σε παράρτημα.
Σημασία των χρησιμοποιουμένων συντμήσεων των επιτροπών
ΕΞΩΤ
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓ
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΠΡΟΫΠ
Επιτροπή Προϋπολογισμών
ΟΙΚΟΝ
Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής
ΕΝΕΡ
Επιτροπή Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Ενέργειας
ΕΕΟΣ
Επιτροπή Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων
NOM
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών
KOIN
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης
ΠΕΡΙΦ
Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής
ΜΕΤΑΦ
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
ΠΕΡΙΒ
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
ΝΕΟΤ
Επιτροπή Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης
ΑΝΑΠ
Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
ΕΛΕΥ
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων
ΕΛΕΓΧ
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
ΘΕΣΜ
Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων
ΑΛΙ
Επιτροπή Αλιείας
ΚΑΝ
Επιτροπή Κανονισμού, Ελέγχου της Εντολής και Ασυλιών
ΓΥΝ
Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
ΑΝΑΦ
Επιτροπή Αναφορών
Σημασία των χρησιμοποιουμένων συντμήσεων των πολιτικών ομάδων
PSE
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΕΣΚ)
ΡΡΕ
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) (Χριστιανοδημοκρατική Ομάδα)
UPE
Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη (ΕΕυρ)
ELDR
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών
(ΦΙΛ)
GUE / NGL
V

EL

ARE

I-EDN
NI

Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά των Πρασίνων
των Βορείων Χωρών (ΕΕΑ / ΑρΠρΒΧ)
Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ( ΠΡΑΣΙΝΟΙ)
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας (ΕΡΣ)
Ομάδα των Ανεξαρτήτων για την Ευρώπη των Εθνών (ΑΕΕ)
Μη εγγεγραμμένοι (ΜΕ)

Ανακοίνωση αριθ.

Σελίδα

Περιεχόμενα (συνεχεία)
8.

Ανάπτυξη απασχόληση και σύγκλιση (συζήτηση)

18

ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

9.

Προστασία των εργαζομένων έναντι των κινδύνων από καρκινογενείς παράγοντες
(ψηφοφορία)

**ΙΙ
19

10. Εξαγωγές ακάθαρτου πετρελαίου και πετρελαιοειδών σε περίπτωση δυσκολιών όσον αφορά την
προμήθεια (άρθρο 99 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

19

11 . Πειράματα σε ζώα στον τομέα των καλλυντικών (ψηψοφορία)

19

12. Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος (ψηφοφορία)

19

13 . Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ (ψηφοφορία)

20

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

14. Συζήτηση επικαίρων (κατάλογος των προς εγγραφή θεμάτων)

22

15 . Ανάπτυξη απασχόληση και σύγκλιση (συνέχεια της συζήτησης)

23

16. Μηχανισμός οικονομικής στήριξης των ισοζυγίων πληρωμών (συζήτηση)

23

17 . Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (συζήτηση)

23

18 . Αδεια οδήγησης

24

**ΙΙ (συζήτηση)

19 . Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
20. Χαρακτήρας και διακανονισμού και σύσταση ασφαλειών

24
***Ι (συζήτηση)

25

21 . Απλούστερη νομοθεσία (SLIM) (συζήτηση)

25

22 . Ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύσεων για επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών
αξιών (συζήτηση)

25

23 . Δικαίωμα παρακολούθησης ***Ι (συζήτηση)

25

24 . Μάζες και διαστάσεις οχημάτων με κινητήρα ***ΙΙ (συζήτηση)

25

25 . Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

26

Μέρος Π: Κείμενα που εγκριθηκαν απο το Κοινοβούλιο

1.

Εξαγωγές πετρελαίου σε περίπτωση δυσκολιών όσον αφορά την προμήθεια
Κανονισμού)

* (άρθρο 99 του

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που καταργεί την απόφαση 77/ 186/ΕΟΚ σχετικά με τις
εξαγωγές ακαθάρτου πετρελαίου και πετρελαιοειδών από ένα κράτος μέλος στο άλλο σε
περίπτωση δυσκολιών όσον αφορά την προμήθεια (COM(96)0320 — C4-0083/97 — 96/
0302(CNS ))

2.

27

Πειράματα σε ζώα στον τομέα των καλλυντικών
Α4-00 1 7/97

Ψήφισμα για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη, επικύρωση και νόμιμη αποδοχή
των μεθόδων που μπορούν να υποκαταστήσουν τα πειράματα σε ζώα στον τομέα των
καλλυντικών προϊοντων — 1995 (COM(96)0365 — C4-0662/96)
3.

27

Γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος
Β4-0147, 0148 , 0149, 0151 , 0152, 0153 και 0155/97

Ψήφισμα σχετικά με τον γενετικώς τροποποιημένο αραβοσιτο

4.

29

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ
Α4-01 12/97

Ψήφισμα σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
( 1995)

(97/C 132/03)

31

Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Τετάρτης 9 Απριλίου 1997
Μέρος I: Διεξαγωγή της συνεδρίασης
1.

Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών

65

2.

Κατάθεση εγγράφων

65

3.

Συζήτηση επικαίρων (ενστάσεις)

65

4.

Χορήγηση απαλλαγής (συζήτηση)

66
(Συνεχεία στην επόμενη σελίδα)

Ανακοίνωση αριθ.

Σελίδα

Περιεχόμενα (συνεχεία)
5.
6.

Ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία με τον ΟΑΠ — Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση
Ανατολή (συζήτηση και δήλωση)

66

Ανακοίνωση του Προέδρου

66

ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

7.

Χαρακτήρας διακανονισμού και σύσταση ασφαλειών ***Ι (ψηφοφορία)

8.

Προστασία των εργαζομένων έναντι των κινδύνων από καρκινογενείς παράγοντες
(ψηφοφορία)

9.

Αδεια οδήγησης

67
** ΙΙ

**ΙΙ (ψηφοφορία)

67
67

10. Ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύσεων για επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών
αξιών ***ΙΙ (ψηφοφορία)

67

11 . Μάζες και διαστάσεις οχημάτων με κινητήρα

67

12 . Δικαίωμα παρακολούθησης

*** ΙΙ (ψηφοφορία)

***Ι (ψηφοφορία)

68

13 . Παρατηρητήριο για τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας

* (ψηφοφορία)

68

14 . Ανάπτυξη, απασχόληση και σύγκλιση (ψηφοφορία)

68

15 . Μηχανισμός οικονομικής στήριξης των ισοζυγίων πληρωμών (ψηφοφορία)

69

16. Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (ψηφοφορία)

69

17 . Ευρομεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία με τον ΟΑΠ

69

*** (ψηφοφορία )

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

18 . Κατάσταση στην Αλβανία (δήλωση με συζήτηση)

70

19. Κατάσταση στο Χονγκ-Κονγκ (δήλωση με συζήτηση)

70

20. Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ — Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα — Ατμοσφαιρική
ρύπανση — Εξοικονόμηση καυσίμων *** ( συζήτηση)
t

71

2 1 . Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

71

22 . Σύνθεση των επιτροπών

72

23 . Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ — Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα — Ατμοσφαιρική
ρύπανση — Εξοικονόμηση καυσίμων *** (συζήτηση)

72

24. Διακρίσεις λόγω φύλου (συζήτηση)

72

25 . Ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης

72

Μέρος U: Κείμενα που εγκριθηκαν απο το Κοινοβούλιο

1.

Χαρακτήρας διακανονισμού και σύσταση ασφαλειών

*** ΙΙ

Α4-0097/97

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οριστικό
χαρακτήρα του διακανονισμού και τη σύσταση ασφαλειών (COM(96)0193 — C4-0306/96 —

2.

96/0126(COD))

74

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου

79

Προστασία των εργαζόμενων έναντι των κινδύνων απο καρκινογενείς παράγοντες

**ΙΙ

Α4-0072/97

Απόφαση σχετικά με την κοινή θέση που καθόρισε το Συμβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του
Συμβουλίου για την πρώτη τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες
κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16(1 ) της οδηγίας
89/39 1 /ΕΟΚ) (C4-0637/96 - 95/0229(SYN))
3.

Αδεια οδήγησης

79

** II

Α4-0087/97

ÈL

Απόφαση σχετικά με την κοινή θέση που καθόρισε το Συμβουλιο για τη θέσπιση της οδηγίας του
Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 91 /439/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια
οδήγησης (C4-001 1 /97 - 96/0040(SYN ))

82

Ανακοίνωση αριθ).

Περιεχόμενα (συνεχεία)
4.

Σελίδα

Ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύσεων για επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών
αξιών

*** ΙΙ

Α4-0093/97

Απόφαση σχετικά με την κοινή θέση που καθορισε το Συμβούλιο ενόψει της έγκρισης οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και
των πιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις
επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (C4-0005/97 — 95/0188(CC)D))
5.

Μάζες και διαστάσεις οχημάτων με κινητήρα

83

***ΙΙ

Α4-0102/97

Απόφαση σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τη
θέσπιση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μάζες και
διαστάσεις ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για
την τροποποίηση της Οδηγίας 70/ 1 56/ΕΟΚ (C4-0632/96 — 0348(COD))
6.

Δικαίωμα παρακολούθησης

87

***Ι

Α4-0030/97

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το δικαίωμα
παρακολούθησης του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου (COM(96)0097 — C4-0251 /96 —

7.

96/085(CC)D))

88

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου

93

Παρατηρητήριο για τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας

*

Α4-01 10/97

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των
φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας (COM(96)615 — C4-0070/97 — 96/0298(CNS))
Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου
8.

94
100

Ανάπτυξη, απασχόληση και σύγκλιση
Α4-01 1 1 /97

Ψήφισμα σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Επιτροπής για το 1997 — Οικονομική
ανάπτυξη, απασχόληση και σύγκλιση για τη μετάβαση στην ΟΝΕ (COM(97)0027 — C4-0078/97)

9.

101

Μηχανισμός οικονομικής στήριξης των ισοζυγίων πληρωμών
Α4-01 05/97

Ψήφισμα επί της έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
εξέταση του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των
κρατών μελών — Κανονισμός του Συμβουλίου 88/ 1969/ΕΟΚ — (COM(96)C)545 — C4-0588/96)

105

10. Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Α4-01 13/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (COM(96)0463 — C4-0622/96)
1 1 . Ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία με την ΟΑΠ

106

***

Α4-0103/97

Απόφαση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη απο την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ΟΑΠ υπέρ της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής
Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας (COM(97)(X)5 1 - 6572/97 - C4-01 1 2/97 - 97/0036(AVC))

(97/C 132/04)

1 12

Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Πέμπτης 10 Απριλίου 1997
Μέρος I: Αιεξαγωγή της συνεδρίασης

EL

1.

Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών

123

2.

Πιστωτικά ιδρύματα ***Ι (συζήτηση)

123

3.

Διατήρηση αλιευτικών πόρων

123

4.

Μετατροπή ορισμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων των ιταλών αλιέων (συζήτηση)

123

5.

Διαχείριση αλιευτικών προσπαθειών στη Βαλτική

124

* (συζήτηση)

* (συζήτηση)

ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Ανακοίνωση αριί).

Περιεχόμενα (συνεχεία)

Σελίδα

6.

Χορήγηση απαλλαγής (ψηφοφορία)

124

7.

Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ — Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα — Ατμοσφαιρική
ρύπανση — Εξοικονόμηση καυσίμων ***Ι (ψηφοφορία)

125

8.

Απλοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την εσωτερική αγορά (SLIM) (ψηφοφορία)

128

9.

Διακρίσεις λόγω φύλου **Ι (ψηφοφορία)

128

10. Κατάσταση στην Αλβανία (ψηφοφορία)

128

1 1 . Κατάσταση στο Χονγκ-Κόνγκ (ψηφοφορία)

1 29

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ

12 . Συνθήκη ένωσης μεταξύ της Ρωσίας και της Λευκορωσίας (συζήτηση)

130

13 . Κατάσταση στο Ζαΐρ (συζήτηση)

130

14 . Ανύρώπινα δικαιώματα (συζήτηση)

130

15 . Υεμένη (συζήτηση)

131

16 . Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Καρελία (Ρωσία) και τη Βουλγαρία (συζήτηση)

131

17 . Συν\)ήκη Ένωσης μεταξύ Ρωσίας και της Λευκορωσίας (ψηφοφορία)

131

18 . Κατάσταση στο Ζαΐρ (ψηφοφορία)

131

19 . Ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)

132

20. Υεμένη (ψηφοφορία)

132

21 . Επείγουσα ανθρωπιστική βοήύεια στην Καρελία (Ρωσία) και τη Βουλγαρία (ψηφοφορία) ....

133

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ
ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

22 . Πιστωτικά ιδρύματα ***Ι (ψηφοφορία)

133

23 . Διατήρηση αλιευτικοί πόρων * (ψηφοφορία)

133

24 . Διαχείριση αλιευτικών πόρων στη Βαλτική

134

* (ψηφοφορία)

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

25 . Αναγνώριση διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συζήτηση)

135

26. Σύσταση προσωρινής επιτροπής (κατάύεση πρότασης απόφασης)

135

27 Ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης

135

Μέρος II: Κείμενα πον εγκρίύηκαν από το Κοινοβούλιο
1.

Απαλλαγή για τον γενικό προϋπολογισμό
α)

Α4-0124/97

Ψήφισμα σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για τα μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν των
παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 1994 (COM(97)48 — C4-0108/97)
6)

I.

UT
-I—/-Ι—/

136

Α4-0 1 20/97

Πρόταση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του
γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 1995 , όσον
αφορά τα Τμήματα I — Κοινοβούλιο, II — Συμβούλιο, III — Επιτροπή, IV —
Δικαστήριο, V — Ελεγκτικό Συνέδριο και VI — Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/
Επιτροπή των Περιφερειών

137

II. Ψήφισμα που περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της αποφάσεως με την οποία χορηγείται απαλλαγή για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 1995

140

Ανακοίνωση αριυ.

Σελίδα

Περιεχόμενα (συνέχεια)
γ)

δ)

Α4-01 25/97

I.

Απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 1995

148

II .

Απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 1995 , Τμήματα IV — Δικαστήριο, V — Ελεγκτικό Συνέδριο, VI
— Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/Επιτροπή των Περιφερειών

149

Α4-0071 /97

I.

Απόφαση που χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή για τη διαχείριση της ΕΚΑΧ για το
οικονομικό έτος 1995

II .

150

Ψήφισμα σχετικά με την έκϋεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις δημοσιο
νομικές καταστάσεις της ΕΚΑΧ στις 31 Δεκεμβρίου 1995 και σχετικά με την έκύεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη λογιστική διαχείριση και την οικονομική

διαχείριση της EKÀX
ε)

I.

Απόφαση με την οποία χορηγείται απαλλαγή στην Επιτροπή οσον αφορά την
οικονομική διαχείριση του έκτου Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για
το οικονομικό έτος 1995

155

Απόφαση με την οποία χορηγείται απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την
οικονομική διαχείριση του έβδομου Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
για το οικονομικό έτος 1995

156

III. Ψήφισμα που περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν τμήμα των αποφάσεων για τη
χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του έκτου
και έβδομου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 1995

158

II .

2.

154

Α4-01 21 /97

Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ — Εκπομπές των αυτοκινήτων οχημάτων — Ατμοσφαιρικές
εκμπομπές ***Ι
α)

Α4-0096/97

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντήζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/ 12/ΕΟΚ

6)

(CC)M(96)0248 — C4-0462/96 — 96/0163(CC)D))

159

Ψήφισμα νομοιίετικού περιεχομένου

170

Α4-0 1 1 6/97

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα που πρέπει
να ληφύούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των μηχανοκινήτων
οχημάτων και τροποποίηση των οδηγιών 70/ 156/ΕΟΚ και 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου

γ)

(C0M(96)Û248 — C4-0463/96 — 96/0164(COD))

170

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου

205

Α4-0099/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά με μελλοντική στρατηγική για τον έλεγχο των ατμοσφαιρικών
εκπομπών των οδικών μεταφορών η οποία λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του
προγράμματος AUTO/OIL (CQM(96)0248 - C4-0492/96)
δ)

206

Α4-01 17/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο που αφορά μια κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και για την εξοικονόμηση καυσίμου (COM(95)0689 — C4 —
0015/96)

3.

210

Απλοποίηση της νομοΐ)εσίας (SLIM)
Α4-0108/97

Ψήφισμα σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, με ι)έμα την απλούστερη νομούεσία για την εσωτερική αγορά (SLIM): σχέδιο
πιλότος (COM(96) 0204 - C4-0446/96)
4.

Διάκριση λόγω φύλου

213

**Ι

Α4-01 15/97

5.

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διάκρισης
λόγω φύλου (COM(96)0340 - C4-0539/96 - 96/01 96(PRT))

215

Ψήφισμα νομοι)ετικού περιεχομένου

219

Κατάσταση στην Αλβανία
Β4-0300, 0336, 0338, 0339 και 0340/97

Ψήφισμα σχετικά με την Αλβανία

EL

6.

220

Κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ
Β4-0181 , 0182, 0183 , 0184, 0187 και 0282/97

Ψήφισμα σχετικά με την κατασταση στο Χονγκ Κονγκ

222
(Συνεχεία στην επόμενη σελίδα)

Ανακοίνωση αριθ.

Σελίδα

Περιεχόμενα (συνεχεία)
7.

Συνθήκη ένωσης μεταξύ της Ρωσίας και της Λευκορωσίας
Β4-0294, 0297, 0308, 0319, 0326 και 0329/97

Ψήφισμα σχετικά με τη συνθηκη ένωσης μεταξύ της Λευκορωσίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας
8.

224

Κατάσταση στο Ζαίρ
Β4-0298 , 0313 , 0327 και 0330/97

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στο Ζαΐρ
9.

225

Ανθρωπινα Δικαιώματα
α)

Β4-0286/94

Ψήφισμα σχετικά με τις παραβιάσεις των όικαιωμάτων του ανθρώπου έναντι των
«εγκλωβισμένων» στην Κύπρο
β)

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των όικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ανατολικό
Τουρκεστάν (περιφέρεια Σινγιάνκ)
γ)

Β4-0325 και 0332/97

228

Β4-0291 /97

Ψήφισμα σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος
ε)

227

.

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των φυλακών στη Ρωσία
δ)

226

Β4-0289, 0296, 03 1 1 , 0323 και 0320/97

229

Β4-0301 /97

Ψήφισμα σχετικά με τον περιορισμό της αυτοδιάθεσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

229

στ) Β4-0302, 0306, 0315 , 0318 και 0328/97

Ψήφισμα σχετικά με την Καμπότζη

230

10. Υεμενη
Β4-0293/97

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στην Υεμενη

231

1 1 . Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Καρελία και τη Βουλγαρία
α)

Β4-0295 , 0314 , 0317 και 0335/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Βουλγαρία
6)

232

Β4-0299 , 03 1 2, 03 1 6, 0333 και 0334/97

Ψήφισμα σχετικά με ανθρωπιστική βοήθεια στις περιφέρειες της Καρέλιας και του
Μουρμάνσκ
12 . Πιστωτικά ιδρύματα

233

***Ι

Α4-0058/97

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την
τροποποίηση — του άρθρου 12 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση της
δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος,— των άρθρων 2, 6, 7 , 8 και των παραρτημάτων II και III
της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων
και — του άρθρου 2 και του παραρτήματος II της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ για την επάρκεια των ίδιων
κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (COM(99)0183 —
C4-0258/96 - 96/01 2 1 (COD))

234

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου

235

13 . Διατήρηση των αλιευτικών πόρων

*

Α4-0122/97

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θεσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων
διατήρησης των αλιευτικών πόρων (COM(96)0296 — C4-0388/96 — 96/0160(CNS ))

235

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου

243

14 . Καθεστώς διαχείρισης των αλιευτικών προσπαθειών στη Βαλτική Θάλασσα *
Α4-0094/97

EL

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση καθεστωτος διαχείρισης των
αλιευτικών προσπαθειών στη Βαλτική Θάλασσα (COM(96)0489 — C4-0017/97 — 96/
0244(CNS ))

243

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου

244

Σελίδα

Ανακοίνωση αριθ.

Περιεχόμενα (συνεχεία)

(97/C 132/05 )

Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Παρασκευής 11 Απριλίου 1997
Μέρος I: Διεξαγωγή της συνεδρίασης
1.

Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών

301

2.

Διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 97 του Κανονισμού)

301

3.

Κατάθεση εγγράφων

301

4.

Παραπομπή σε επιτροπές — «Διαδικασία Hughes »

302

5.

Στήριξη παραγωγών ορισμένων αρώσιμων καλλιεργιών
(ψηφοφορία)

* (άρθρο 99 του Κανονισμού)
302

6.

Κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων

* (άρθρο 99 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.

Τροποποίηση της Συμφωνίας ΕΟΧ

8.

Αναγνώριση διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ψηφοφορία)

303

9.

Ισότητα ευκαιριών για άτομα με ειδικές ανάγκες ( συζήτηση και ψηφοφορία)

303

* (άρθρο 99 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

303
303

10. Ολοκλήρωση των αναπτυσσόμενων χωρών ( συζήτηση και ψηφοφορία)

304

1 1 . Κρίση στον τομέα του ρυζιού (συζήτηση και ψηφοφορία)

304

12 . Σύνθεση των αντιπροσωπειών

305

13 . Δηλώσεις καταχωρούμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 48 του Κανονισμού)

305

14 . Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση

305

15 . Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

305

16. Διακοπή της συνόδου

305

Μέρος II: Κείμενα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
1.

Στήριξη παραγωγών αροσίμων καλλιεργειών (άρθρο 99 του Κανονισμού)

*

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό 1765/92 για τη θέσπιση
καθεστώτος στήριξης παραγωγών ορισμένων αροσίμων καλλιεργειών (COM(97)0083 — C4
0146/97 - 970063(CNS ))

2.

306

Κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων (άρθρο 99 του Κανονισμού)

*

Α4-0101 /97

Σχέδιο πράξεως του Συμβουλίου για την κατάρτιση της Σύμβασης για την επίδοση και
κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις , το σχέδιο σύμβασης που καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών και εξοδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το
σχέδιο πράξης του Συμβουλίου για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία από
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Σύμβασης για την επίδοση και κοινοποίηση στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών και εξοδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις και το Πρωτόκολλο που καταρτίζεται βάσει του άρθρον Κ.3 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
της Σύμβασης σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των δικαστικών και εξοδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (5313/97 —

3.

C4-0062/97 - 97/0901 (CNS))

306

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου

310

Τροποποίηση της συμφωνίας ΕΟΧ (άρθρο 99 του Κανονισμού)

*

Α4-0123

Σχέδιο απόφασης της Μικτής Επιτροπής του Ευρωπαϊκου Οικονομικού Χώρου για την
τροποποίηση του παραρτήματος XX ( Περιβάλλον) της Συμφωνίας ΕΟΧ (SEC(96)1654 —

4.

C4-01 1 3/97 - 97/0903(CNS ))

311

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου

311

Αναγνώριση διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Α4-0029/97

EL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής του γενικού συστήματος
αναγνώρισης διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 1 3 της
οδηγίας 89/48/ΕΟΚ (COM(96)(K)46 - C4-0194/96)

311
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Ανακοίνωση αριθ.

Σελίδα

Περιεχόμενα (συνεχεία)
5.

Ισότητα ευκαιριών για άτομα με ειδικες ανάγκες
Α4-0044/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα την ισότητα των ευκαιριών για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες (CC)M(96)0406 — C4-0582/96)
6.

Μετατροπή ορισμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων των ιταλών αλιέων

313

*

Α4-0086/97

7.

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της επιτροπής για την στήριξη από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα προσπαθειών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ αναπτυσσομένων
χωρών (C()M(95)0219 - C4-0260/95 )
Κρίση στον τομέα του ρυζιού

316

Β4-021 1 , 0280, 0281 , 0283 , 0284

Ψήφισμα σχετικά με την κρίση στον τομέα του ρυζιού

EL
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I
(Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΟΔΟΣ 1997-1998

Συνεδριάσεις απο 7 έως 1 1 Απριλίου 1997
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997

(97/C 132/01 )

Διεξαγωγή της συνεδρίασης
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Προέδρου

( Έναρξη της συνεδρίασης στις 5 μ.μ.)

1. Επανάληψη της συνοδου
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει την επανάληψη της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί στις 14 Μαρτίου
1997 .

2. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών
H κ. Schleicher γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα κατά τη
συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 1997, αλλά το όνομά της δεν
περιέχεται στον κατάλογο παρουσίας.

Τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρί

— o κ. Graefe zu Baringdorf, o οποίος αναφερόμενος στο
άρθρο 28 του Κανονισμού εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι, μολονότι υπάρχουν επιτακτικές προθεσμίες, το Σώμα
εξακολουθεί πάντοτε να μην έχει συγκροτήσει την Επιτροπή
Ελέγχου που θα είναι επιφορτισμένη με την εξακρίβωση των
συνεχειών που δόθηκαν στα αποτελέσματα των εργασιών της
εξεταστικής επιτροπής για την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των
βοοειδών, και αυτό παρά τις επανειλημμένες επιστολές που
έχουν σταλεί στην Προεδρία- έχει την εντύπωση ότι αυτή η
καθυστέρηση οφείλεται σε μία πολιτική ομάδα που καθοδηγεί
ται από εκλογικές σκοπιμότητες (O κ. Πρόεδρος του απαντά,
ότι αφενός το άρθρο 28 του Κανονισμού επιτρέπει μόνον
γραπτές ερωτήσεις και, αφετέρου παρατηρεί ότι το Προεδρείο
έχει ήδη εξετάσει το θέμα και θα λάβει εν ευθέτω χρόνω την
αρμόζουσα απόφαση)·
—

η κ. Green, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, η οποία

απορρίπτει όσον αφορά την ομάδα της τους ισχυρισμούς του
προηγούμενου αγορητή ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε εκλογι
κές σκοπιμότητες·

νονται .

—

Παρεμβαίνουν:
— o κ. Rosado Fernandes, o οποίος διαμαρτύρεται για μια
δήλωση του κ. Martens στη Αισαβώνα στην οποία ισχυρίστηκε
ότι το κόμμα του, το CDS , είναι κόμμα της άκρας δεξιάς (O κ.
Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο δεδομένου ότι δεν πρόκειται εν
προκειμένω για θέμα επί της διαδικασίας, ούτε για προσωπικό
θέμα)·
— o κ. Balfe, o οποίος παρατηρεί ότι τα φύλλα προς
υπογραφή για τον κατάλογο παρουσίας έχουν μεταφερθεί και
πάλι στο εσωτερικό του ημικυκλίου·

o κ. Martens, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, o οποίος

επισημαίνει ότι προβλέπεται πως η Διάσκεψη των Προέδρων
θα λάβει μια απόφαση όσον αφορά τη συγκρότηση αυτής της
επιτροπής στην επόμενή της συνεδρίαση.

3. Έλεγχος της εντολής
Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Κανονισμού, Ελέγχου της
Εντολής και Ασυλιών το Σώμα επικυρώνει τις εντολές της κ.
Cardona, των κ.κ. Corbett και Scarbonchi .
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4. Σύνθεση των αντιπροσωπειών
Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PSE το Σώμα επικυρώνει το
διορισμό της κ. Darras ως μέλους της αντιπροσωπείας για τις
σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, στη θέση του κ.
Rocard .

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμο,
για την περίοδο εμπορίας 1997/98 , ορισμένων τιμών στον
τομέα της ζάχαρης και του ποιοτικού τύπου τεύτλων
(CC)M(97)0089 - C4-01 16/97 - 97/0089(CNS ))
παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση: ΓΤΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ

5. Παραπομπή σε επιτροπές
Κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν:

—

η Επιτροπή ΑΠΑΣ
— για την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις επιπτώσεις
και την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς
(CC)M(96)0520 — C4-0655/96) (αρμόδια επί της
ουσίας : ΟΙΚΟ, ήδη κλήθηκε να γνωμοδοτήσει : ΝΟΜΙ)·

—

Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής με τίτλο: Οι δημόσιες
συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Κατευθύνσεις και
προβληματισμοί για το μέλλον (COM(96)0583 —
04-0009/97)(αρμόδια επί της ουσίας ΟΙΚΟ, ήδη κλή
θηκε να γνωμοδοτήσει : ΝΟΜΙ)·

— η Επιτροπή ΕΡΕΥ για την ανακοίνωση της Επιτροπής με
τίτλο: «H μάθηση στην κοινωνία των πληροφοριών: σχέδιο
δράσης για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της
εκπαίδευσης ( 1996-1998 )» (COM(96)C)471 — 04-0528/96)(αρ
μόδια επί της ουσίας ΠΟΛΙ , ήδη κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν :
ΚΟΙΝ , ΟΙΚΟ , ΓΥΝΑ)·

— η Επιτροπή ΠΡΟΫ για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά
με τις προόδους που σημειώθηκαν στην οικονομική και κοινω
νική συνοχή ( άρθρο 1 30 B της Συνθήκης ΕΚ) (αρμόδια επί της

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, για τον καθορισμό,
για την περίοδο εμπορίας 1997/98, των παραγώγων τιμών
παρεμβάσεως λευκής ζάχαρης, της τιμής παρεμβάσεως της
ακατέργαστης ζάχαρης, των ελαχίστων τιμών τεύτλων A και
τεύτλων B και του ποσού αποδόσεως για την αντιστάθμιση των
εξόδων αποθεματοποίησης (CC)M(97)0089 — C4-01 17/97 —
97/0905(CNS ))
παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ
— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, για τον καθορισμό,
για την περίοδο εμπορίας 1997/98 , των τιμών, των ενισχύσεων
και των παρακρατήσεων που εφαρμόζονται στον τομέα του
ελαιολάδου, καθώζ και της μεγίστης εγγυημένης ποσότητας
(COM(97)0089 - C4-01 18/97 - 97/009 1 (CNS ))

παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ
— Πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό, για την περίοδο
εμπορίας 1997/98 , των ποσών της ενίσχυσης για τον υφαντικό
λίνο και την κάνναβη καθώς και του ποσού που παρακρατείται
για τη χρηματοδότηση των μέτρων που ευνοούν τη χρησιμο
ποίηση ακατέργαστων ινών λίνου (COM(97)0089 — C4-0119/
97 - 97/0092(CNS ))

ουσίας : ΠΕΡΦ, ήδη κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν : ΑΠΑΣ,
ΓΕΩΡ, ΑΛΙΕ, ΠΕΡΒ , ΕΡΕΥ , ΟΙΚΟ , ΓΥΝΑ ).

παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ

6. Καταθεση έγγραφων
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε :
a) απο το Συμβουλιο:

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό,
για την περίοδο εκτροφής 1997/98 , του ποσού της ενίσχυσης
για τους μεταξοσκώληκες (COM(97)0089 — C4-01 20/97 —
97/0093(CNS ))
παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ

αα) αιτήσεις γνωμοδότησης για:

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό,
για την περίοδο εμπορίας 1997/98 , των μηνιαίων προσαυξή
σεων της τιμής των παρεμβάσεων των σιτηρών (COM(97)OQ89

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμο
της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος και των τιμών παρεμβάσεως
του βουτύρου και του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για
την γαλακτοκομική περίοδο 1 997/98 (COM(97)0089 — C4

- C4-01 14/97 - 97/0087(CNS ))

01 2 1 /97 - 97/0094(CNS ))

παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό,
για την περίοδο εμπορίας 1997/98 , των μηνιαίων προσαυξή

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό,
για την περίοδο εμπορίας 1997/98 , της τιμής παρέμβασης των

0115/97 - 97/0088(CNS ))

χονδρών βοοειδών (COM(97)0089 — C4-0122/97 — 97/
0906(CNS ))

παραπέμπεται

παραπέμπεται

σεων της τιμής της όρυζας paddy (CÔM(97)0089 — C4

ουσία : ΓΕΩΡ

ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ
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— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό,
για την περίοδο εμπορίας 1998, της τιμής βάσης και του
εποχιακού καθορισμομύ της τιμής βάσης στον τομέα του
προβείου κρέατος (CC)M(97)0089 — C4-0 1 23/97 — 97/

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εξυγίανση
της κοινοτικής παραγωγής μήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και
νεκταρινιών (CC>M(97)0035 - C4-0135/97 - 97/003 1 (CNS ))

0096(CNS ))

παραπέμπεται

παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ

νομική βάση : Άρθρο 043 ΕΚ

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που καθορίζει, για
την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1997 έως τις 30 Ιουνίου 1998 , την
τιμή βάσεως και τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο του
εσφαγμένου χοίρου (COM(97)0089 — C4-0124/97 — 97/

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη του
πρωτοκόλλου που καθορίζει τις δυνατότητες αλιείας και τη
χρηματοδοτική συνεισφορά που προβλέπει η συμφωνία μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Νήσου του
Μαυρικίου όσον αφορά την αλιεία στα ύδατα της Νήσου του
Μαυρικίου για την περίοδο από 1 ης Δεκεμβρίου 1 996 έως 30ής
Νοεμβρίου 1999 (COM(97)0043 - C4-01 36/97 - 97/

0097(CNS))
παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ
— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίη
ση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ). 822/87 περί κοινής οργανώ
σεως της αμπελοοινικής αγοράς (COM(97)OQ89 — C4-0 1 25/97
- 97/0098(CNS ))

ουσία : ΓΕΩΡ

0035ÎCNS ))
παραπέμπεται
ουσία : ΑΛΙΕ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΑΝΑΠ
νομική βάση : Αρθρο 043 ΕΚ, Άρθρο 228 παράγραφος 2, 2ο
εδάφιο ΕΚ

παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ
νομική βάση: Άρθρο 043 ΕΚ

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την
κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης
που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (ΕΣΟΑ)
(COM(97)0050 - C4-01 38/97 - 97/0037(CNS ))

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που καθορίζει τις
τιμές προσανατολισμού στον τομέα του οίνου για την περίοδο

παραπέμπεται

1997/98 (COM(97)0089 - C4-0126/97 - 97/0099(CNS ))

ουσία : ΟΙΚΟ

παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

νομική βάση : Άρθρο 213 ΕΚ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίη
ση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ). 2332/92 περί των αφρωδών
οίνων των παραγομένων στην Κοιλότητα καθώς και του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 για την παρασκευή και την
εμπορία οίνων λικέρ που παράγονται στην Κοινότητα

— Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον περιορισμό των
εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη
χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες βιομηχανικές δραστη
ριότητες (COM(96)0538 - C4-0139/97 - 97/0276(SYN))
παραπέμπεται
ουσία : ΠΕΡΒ

(COM(97)OQ89 - C4-0127/97 - 97/0100(CNS ))

γνωμοδότηση : ΟΙΚΟ

παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

νομική βάση : Άρθρο 130 Σ, παράγραφος 1 ΕΚ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ

—

νομική βάση : Άρθρο 043 ΕΚ

σίας εκτίμησης της ασφάλειας των αεροσκαφών τρίτων χωρών

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικα

που χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες (COM(97)0055 —
C4-0140/97 - 97/0039(SYN))

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό,
για τη συγκομιδή 1997, των πριμοδοτήσεων για τον καπνό σε

παραπέμπεται

φύλλα κατά ομάδα ποικιλιών καπνού (COM(97)0089 — C4

ουσία : ΜΕΤΑ

0128/97 - 97/0 1 01 (CNS ))
παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ
— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό,
για τις περιόδους εμπορίας 1998/99 και 1999/2000, της
ενίσχυσης που χορηγείται στον τομέα των σπόρων προς σπορά
(CQM(97)0089 - C4-0129/97 - 97/0102(CNS ))

νομική βάση: Άρθρο 084 , παράγραφος 2 ΕΚ
—

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στον τομέα
των μεταφορών (COM(96)0544 — C4-0144/97 — 97/
026 1 (CNS ))

παραπέμπεται
ουσία : ΜΕΤΑ

παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ, ΠΕΡΒ , ΑΝΑΠ

νομική βάση: Άρθρο 075 ΕΚ, Άρθρο 228, παράγραφοι 2 και 3
ΕΚ
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— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την
κατανομή των ποσοτήτων σιτηρών οι οποίες καθορίζονται στη
σύμβαση επισιτιστικής βοήθειας του 1995 (CC)M(97)0018 —
C4-0145/97 - 97/0026(CNS ))
παραπέμπεται
ουσία : ΑΝΑΠ

την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊοντων με βάση
το βόειο κρέας (COM(97)0103 - C4-0106/97 - 96/
0229(CC>D))

παραπέμπεται
ουσία : ΠΕΡΒ

γνωμοδότηση : ΓΕΩΡ
νομική βάση: Άρθρο 100 A ΕΚ

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίη
ση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 για τη θέσπιση
καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων
καλλιεργειών (COM(97)OQ83 - C4-0146/97 - 97/0063(CNS))
παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

— Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρω
παϊκό Κοινοβουλίου της Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο Δράσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οι ανακοινώσεις μέσω δορυφόρου στην
κοινωνία της πληροφόρησης (COM(97)0091 — C4-01 3 1 /97)

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΠΕΡΒ

παραπέμπεται

νομική βάση : Αρθρο 043 ΕΚ

γνωμοδότηση : ΕΡΕΥ

ουσία : ΟΙΚΟ

διαθεσιμες γλώσσες : DE, EN, FR

αβ) τα ακόλουθα έγγραφα:

—

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή της

— Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 819/95/ΕΚ για
τη θέσπιση του προγράμματος κοινοτικής δράσης ΣΩΚΡΑΤΗΣ
(COM(97)0099 - C4-0 1 32/97 - 97/0103(COD ))

Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογι
σμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος

παραπέμπεται

1995 (6511 /97 - C4-01 33/97 )

ουσία : ΠΟΛΙ

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ
παραπέμπεται
ουσία : ΕΛΕΓ

γνωμοδότηση: όλες οι ενδιαφερόμενες επιτροπές
—

Δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τη δήλωση αξιοπιστίας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο όσον αφορά την ακρίβεια των λογαριασμών
και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων για
το οικονομικό έτος 1995 (6510/97 — C4-01 37/97)
παραπέμπεται
ουσία : ΕΛΕΓ

γνωμοδότηση : όλες οι ενδιαφερόμενες επιτροπές

νομική βάση : Άρθρο 126 ΕΚ, Άρθρο 127 ΕΚ
— Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
87/ 102/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88/
ΕΟΚ) για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την
καταναλωτική πίστη: ενιαίος μαθηματικός τύπος υπολογισμού
του συνολικού ετησίου πραγματικού επιτοκίου (COM(97)Q127
- C4-0141 /97 - 97/OQ55(COD))
παραπέμπεται
ουσία : ΝΟΜΙ

γνωμοδότηση : ΠΕΡΒ

— Σύσταση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1997 για την
απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη για την εκτέλεση των
εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως ( 1984) (έκτο
ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 1995 (6292/97 — C4-0147/97)

παραπέμπεται
ουσία : ΕΛΕΓ

γνωμοδότηση : ΑΝΑΠ

νομική βάση : Άρθρο 100 A ΕΚ

— Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Συνέχεια που θα δοθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για
την Κοινωνική Ανάπτυξη (COM(96)Q724 — C4-01 42/97)
παραπέμπεται
ουσία : ΑΠΑΣ

— Σύσταση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1997 για την
απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη για την εκτέλεση των
εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως ( 1989) (έβδο
μο ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 1995 (6293/97 — C4-0148/97)

— Ανακοίνωση : Εκσυχρονισμός και βελτίωση της κοινωνικής
προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(97)0102 — C4

παραπέμπεται

παραπέμπεται
ουσία : ΑΠΑΣ

ουσία : ΕΛΕΓ

γνωμοδότηση : ΑΝΑΠ

0143/97)

γνωμοδοτηση : ΟΙΚΟ, ΓΥΝΑ

ββ) τα ακόλουθα έγγραφα:
β)

από την Επιτροπή:

βα) προτάσεις και/ή ανακοινώσεις:

— Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος
ταυτοποίησης και καταχώρησης των βοοειδών και σχετικά με

— Μοναδιαία έγγραφα προγραμματισμού των βρετανικών
ζωνών του στόχου 5Β για την περίοδο 1994-1999 (C4-0134/97)
παραπέμπεται
ουσία : ΠΕΡΦ

γνωμοδότηση : ΓΕΩΡ, ΠΡΟΫ, ΑΠΑΣ
διαθέσιμες γλώσσες : FR
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γ) από κοινοβουλευτικές επιτροπές:
γα) εκθεσεις και συστάσεις:

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής « Προς

μια νέα ναυτιλιακή στρατηγική» (CC)M(96)0081 — C4-0237/
96) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (Διαδικασία

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον
καθορισμό μιας κοινοτικής στρατηγικής για τη βελτίωση της
ασφάλειας στις αεροπορικές μεταφορές (SEC(96)1083 — C4
0423/96) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: η δ. McIntosh
(Α4-0091 /97 )

«Hughes»)

—

Εισηγητης : o κ. Danesin
(Α4-0067/97 )

λίου για την έγκριση της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας στο Πρωτόκολλο που αφορά στη Συμφωνία της Μαδρί
της σχετικά με τη διεθνή καταχώρηση σημάτων που εγκρίθηκε
στη Μαδρίτη στις 27 Ιουνίου 1989 (CC)M(96)0367 — C4
0554/96 — 96/01 90(CNS)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και

— Έκθεση σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Ηνωμέ
νων Πολιτειών της Αμερικής για την ειρηνική χρήση της
πυρηνικής ενέργειας (C4-264/96 — C4-0264/96) — Επιτροπή
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Ενέργειας

Εισηγήτρια: η κ. Ahern
(Α4-0074/97)

— Έκθεση σχετικά με το καθεστως της μη συμβατικής ιατρι
κής — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Προ
στασίας των Καταναλωτών
Εισηγητης : o κ. Lannoye
(Α4-0075/97 )

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για «τις

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομη
χανία, μια εισήγηση για ανάληψη δράσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο» — («Διαδικασία Hughes») (COM(96)0010 — C4
0093/96) — Επιτροπή Εξωτερικών Υποθεσεων, Ασφάλειας και
Αμυντικής Πολιτικής
Εισηγητής : o κ. Titley
(Α4-0076/97)

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον

αφορά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για προσπά
θειες περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των
αναπτυσσομένων χωρών (COM(95)0219 — C4-0260/95 ) —
Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
Εισηγητής : o κ. Needle
(Α4-0086/97)
—

Έκθεση σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές της στέγασης —

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής : o κ. Crowley
(Α4-0088/97)

— Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του αρθρου 1 16 του
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την
ψηφοφορία κατά τμήματα — Επιτροπή Κανονισμού, Ελέγχου
της Εντολής και Ασυλιών
Εισηγητής : o κ. B. P. Donnelly
(Α4-0089/97 )

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβου
λίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα,
ενόψει της έναρξης ισχύος της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας στο Πρωτοκόλλο που αφορά στη Συμφωνία της
Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχωρήση σημάτων που
εγκρίθηκε στη Μαδρίτη στις 27 Ιουνίου 1989 (COM(96)0372 —
C4-0651 /96 — 96/0198(CNS)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβου

Δικαιωμάτων των Πολιτών
Εισηγητής : o κ. Medina Ortega
(Α4-0092/97 )

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του
Συμβουλίου για τη θέσπιση καθεστώτος διαχείρισης των αλιευ
τικών προσπαθειών στη Βαλτική Θάλασσα (COM(96)0489 —
C4-0017/97 - 96/0244(CNS)) - Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητης : o κ. Kindermann
(Α4-0094/97 )

—

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβου

λίου για ένα ειδικό μέτρο που αποβλέπει στην προώθηση της
μετατροπής ορισμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων των Ιτα
λών αλιέων (CC)M(96)0682 - C4-0037/97 - 96/0308(CNS))
— Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητης : o κ. Baldarelli
(Α4-0095/97 )

— *** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντήζελ κα για την
τροποποίηση της οδηγίας 93/ 12/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(COM(96)0248 - C4-0462/96 - 96/01 63(COD)) - Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας των Κατα
ναλωτών

Εισηγητης : o κ. Mamère
(Α4-0096/97 )

— *** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον
οριστικό χαρακτήρα του διακανονισμού και τη σύσταση ασφα
λειών (COM(96)0193 - C4-0306/96 - 96/0126(COD)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών
Εισηγητης : o κ. Lehne
(Α4-0097/97 )

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το
παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο στο Ιντερνέτ
(COM(96)0487 — C4-0592/96) — Επιτροπή Δημόσιων Ελευθε
ριών και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητης : o κ. Pradier
(Α4-0098/97 )

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μελλο
ντική στρατηγική για τον έλεγχο ατμοσφαιρικών εκπομπών των
οδικών μεταφορών η οποία λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα

του προγράμματος AUTO-OIL (COM(96)Û248 - C4-0492/96)
— Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας

και Δικαιωμάτων των Πολιτών

των Καταναλωτών

Εισηγητής : o κ . Medina Ortega
(Α4-0090/97)

Εισηγητης : o κ. Eisma
(Α4-0099/97)
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— Έκθεση επί της έκθεσης σχετικά με τον συντονισμό των
δραστηριοτήτων υπέρ των MME και της βιοτεχνίας
(COM(95)0362 — C4-01 20/96) — Επιτροπή Οικονομικής,
Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής

στον τομέα των οδικών μεταφορών ( 17η έκθεση της Επιτροπής
για την εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας στον τομέα των
οδικών μεταφορών) (COM(95)0713 — C4-0065/96) — Επιτρο
πή Μεταφορών και Τουρισμού'

Εισηγητής : o κ. Garosci
(Α4-0 1 00/97 )

Εισηγητής : o κ. Schæchter

— * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο πράξης του Συμβουλίου για
την κατάρτιση της Σύμβασης για την επίδοση και κοινοποίηση
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών και
εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις — το
σχέδιο Σύμβασης που καταρτίζεται βάσει του άρθρου K.3 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίδοση και
κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστι
κών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
και το σχέδιο πράξης του Συμβουλίου για την κατάρτιση του
πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία από το Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Σύμβασης για την επίδοση και
κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστι
κών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
και το Πρωτόκολλο που καταρτίζεται βάσει του άρθρου K. 3 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ερμηνεία
από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Σύμβα
σης σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις (5317/97 — C4-0062/97 —
97/0901 (CNS )) — Επιτροπή Δημόσιων Ελευθεριών και Εσωτε
ρικών Υποθέσεων

— Εκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για απλούστερη
νομοθεσία για την εσωτερική αγορά (SLIM) — Σχέδιο πιλότος
(COM(96)0204 — C4-0446/96) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής : o κ. Nassauer
(Α4-01 0 1 /97 )

— *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του
Συμβουλίου για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης
συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Οργάνωσης για της
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Ο.Α.Π ) εξ ονόματος της
Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και τη Λωρίδας της
Γάζας (COM(97)005 1 - C4-01 12/97 - 97/0036(AVC)) Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Αμυντικής
Πολιτικής
Εισηγητής : o κ. Αλαβάνος
( Α4-0 1 03/97 )

(Α4-0106/97 )

και Δικαιωμάτων των Πολιτών

Εισηγητης : o κ. Crowley
( Α4-0108/97 )

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά το περιβάλλον
(COM(96)0500 — C4-059 1 /96) — Επιτροπή Περιβάλλοντος,
Δημοσίας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής : o κ . Kenneth D. Collins
(Α4-0 1 09/97 )

— *Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβου
λίου για την θΐδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαι
νομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (COM(96)0615 — C4

0070/97 — 96/0298(CNS )) — Επιτροπή Δημόσιων Ελευθεριών
και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητης : o κ. Ford
( Α4-01 10/97 )

— Εκθεση σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της
Επιτροπής για το 1997 — Ανάπτυξη, απασχόληση και σύγκλιση
για την επίτευξη της ΕΝΣ (COM(97)0027 — C4-0078/97) —
Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολι
τικής

Εισηγήτρια: η κ. Randzio-Plath
(Α4-01 1 1 /97)

—

Ετήσια Έκθεση σχετικά με το σεβασμό των Δικαιωμάτων

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη
βιοτεχνία και τις μικρές επιχειρήσεις, βασικά στοιχεία της
ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη (COM(95)0502
— C4-0503/95 ) — Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και
Βιομηχανικής Πολιτικής

του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( 1995 ) — Επιτροπή
Δημόσιων Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: η κ. Torres Marques

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον
αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας (COM(96)0463 — C4-0622/96) —
Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολι

( Α4-0104/97 )

— Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εξέταση του
μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυ
γίου πληρωμών των κρατών μελών — Κανονισμός του Συμβου
λίου 88/ 1969/ΕΟΚ (COM(96)0545 - C4-0588/96) - Επιτρο
πή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής
Εισηγητης : o κ. Metten
( Α4-0105/97 )

— Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά
την εφαρμογή το 1991-1992 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3820/85 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων

Εισηγητρια: η κ. Roth
(Α4-01 12/97 )

τικής

Εισηγητης : o κ. García-Margallo y Marfil
(Α4-01 13/97)

—

Εκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την

υλοποίηση των περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ στην
Αυστρία, τη Φιλανδία και τη Σουηδία (COM(96)0316 —
C4-0533/96) — Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής
Εισηγητής : o κ. Rack
(Α4-01 14/97 )
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— ** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβου
λίου σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διάκρισης
λόγω φύλου (CC)M(96)0340 - C4-0539/96 - 96/0196(SYN))

— Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
Εισηγήτρια: η κ. Ghilardotti
(Α4-01 15/97 )

— *** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση και την τροποποιη
μένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των μηχανοκι
νήτων οχημάτων και τροποποίηση των οδηγιών 70/ 156/ΕΟΚ
και 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (CC)M(96)0248 - C4-0463/

96 — 96/0164(CC)D)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας
Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητης : o κ. Lange
(Α4-01 16/97 )

— *** II Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των
βαρών και διαστάσεων ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (COM(9 1)0239 —
C4-0632/96 — 00/0348(CC)D)) — Επιτροπή Οικονομικής,
Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής
Εισηγητης : o κ . Barton
( Α4-0102/97 )

δ) απο την Επιτροπή Συνδιαλλαγής:

— Κοινο σχέδιο που εγκρίθηκε απο την Επιτροπή Συνδιαλλα
γής σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσέγγιση των
νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τους
εξοπλισμούς υπό πίεση (3603/97 — C4-01 30/97 — 97/
0462(CQD ))

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μια

κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών C02 από τα
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και για την εξοικονόμηση καυσί
μου (COM(95)0689 — C4-001 5/96) — Επιτροπή Περιβάλλο
ντος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: η κ. Gonzalez Alvarez
(Α4-01 17/97 )

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβου
λίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/
71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των
οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμο
γής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (C0M(96)Û452 —
C4-0543/96 — 96/0227(CNS )) — Επιτροπή Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια : η κ. Oomen-Ruijten
(Α4-01 18/97 )

γβ) συστάσεις για δεύτερη αναγνωση:

— ** II Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που καθόρισε το Συμβούλιο για τη θέσπιση της οδηγίας
του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας
91 /439/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια οδήγησης (C4-001 1 /97 —
96/0040(SYN)) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής : o κ. Farassino
(A4-0087/97 )

— *** II Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων
επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας
93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις επενδυτικές υπηρε

ε)

απο τους βουλευτές:

εα) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 40 του Κανονισμού):

— Cornelissen, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και
Τουρισμού, προς την Επιτροπή : Διαμετακόμιση στις Άλπεις
( Β4-0 161 /97 )-

— Bennasar Tous, Provan και Σαρλή , εξ ονόματος της
Ομάδας ΡΡΕ, προς την Επιτροπή: Τουρισμός (Β4-01 62/97 )-

— Olsson και Eisma, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, προς
την Επιτροπή : Εμπορία γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου
( Β4-0 1 63/97 ).

εβ) προφορικές ερωτήσεις ενόψει της Ώρας των Ερωτήσεων
(Β4-0164 /97) (άρθρο 41 του Κανονισμού):
— Andersson, Svensson, Ρουμπάτη, Newens, Camisόn Asen
sio, Pirker, Stenzel, McMahon, Howitt, Lomas, Morris , Spé
ciale, David W. Martin, Sjöstedt, Medina Ortega, Izquierdo
Rojo, Gerard Collins, Crowley , Αλαβάνου, Wibe, Lindqvist,
Killilea, Needle , Gahrton, Riis-j0rgensen , Θεωνά, Oddy, Pos
selt, McIntosh, Χατζιδάκη, Dury, Burenstam Linder, Plooij
van Gorsel , Andrews , Camisόn Asensio, McMahon , Howitt,

Kil lock , Posselt, Gerard Collins, Lindqvist, Titley , McCarthy,
Παπαγιαννάκη, Kjer Hansen , Teverson, Thors , Harrison ,

Wibe, Lööw, Medina Ortega, Izquierdo Rojo, Hyland,
Andersson, Flemming, Killilea, Anttila, Imaz San Miguel ,
Waidelich, Van der Waal , Eisma, Svensson, Ρουμπάτης, Perry ,
Graenitz, Stenmarck , Stewart-Clark , Truscott, Dell ' Alba,

Schörling, Lindholm, Speciale, David W. Martin, Sjöstedt,
Gallagher, Fitzsimons, Crowley, Torres Marques, Αλαβάνος,
Needle, Allan J. Donnelly , Botz, Riis-J0rgensen, Gahrton,
Dybkjær, Palacio Vallelersundi , Oddy , Ευφραιμίδη, Θεωνά,
Willockx , McIntosh .

σίες στον τομέα των κινητών αξιών (COM(95)0360 — C4
0005/97 — 95/01 88(COD)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και
Δικαιωμάτων των Πολιτών

7. Διαβίβαση απο το Συμβουλιο κειμένων συμ
φωνιών

Εισηγητρια: η κ. Oddy

O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από το Συμβούλιο
νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων:

(Α4-0093/97 )
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— συμφωνία για την απόφαση 1 /96 του Συμβουλίου Σύνδε
σης ΕΚ-Τουρκίας που καταργεί την απόφαση 5/72 σχετικά με
τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας και την εφαρμογή των
άρθρων 2 και 3 του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου στην
συμφωνία της Αγκυρας

— συμπληρωματικό πρωτόκολλο στην ευρωπαϊκή συμφωνία
για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας
— πρωτόκολλο για την επέκταση της συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των χωρών μελών της ASEAN
στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ

του κ. Jose da Rocha Martins de Amaro (αριθ. 297/97)·
του κ. François Renault (αριθ. 298/97)·
του κ. Anouar Ben Yahmed (αριθ. 299/97)·

της κ. Christine Amory (Association du Vajra Triomphant)
(αριθ. 300/97)·
του κ. Joel Peltier (αριθ. 301 /97)·

του κ. Graham Burrell (με άλλες 3 υπογραφές) (αριθ. 302/97)·
του κ. Paul Hart (αριθ. 303/97)·
του κ. Tommy Ryan (με άλλες 970 υπογραφές) (αριθ. 304/97)·
της κ. Deborah Godbold (με άλλες 70 υπογραφές) (αριθ. 305/

— δεύτερο πρακτικό της επικύρωσης της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ στις 7
Φεβρουαρίου 1992.

97)·

8. Αναφορές

του κ. Joop Nieland (αριθ. 309/97)·

του κ. Harold Frank Smith (αριθ). 306/97)·

του κ. Denis Martin Linehan (αριθ. 307/97)·
του κ. Paolo Nicolai (αριθ. 308/97)·

του κ. Bengt Erlandsson (με άλλες 3 υπογραφές) (αριθ. 310/
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι παρέπεμψε, σύμφωνα με το
άρθρο 1 56, παράγραφος 5 του Κανονισμού, προς την αρμόδια
επιτροπή τις ακόλουθες αναφορές που έχουν εγγραφεί στο
γενικό πρωτόκολλο στις ημερομηνίες που αναφέρονται :

97)·

του κ. Wolfgang Lies (ACE Auto Club Europa e .V.) (αριθ. 311 /
97)·

του κ. Mario La Pica (αριθ. 312/97)·

Σης 17 Μαρτίου 1997

του κ. Matteo Radoia (αριθ. 313/97)·

του κ. Michele Cuomo Brusco (αριθ. 274/97)·

του Γενικού Προξενείου της Ιταλίας (αριθ). 314/97)·
του κ. και της κ. Vogt (αριθ. 315/97)·
του κ. Heinz Kurth (αριθ. 3 1 6/97)·

του κ. Stefano Conficconi (αριθ. 275/97)·
του κ. Raffaello Giannessi (αριθ. 276/97)·
του κ. Francescantonio Pezzimenti (Direzione Didattica Statale

του κ. Domenico Baggetta (αριθ. 279/97)·

της κ. Inge Kurnitzki (με 11 υπογραφές) (αριθ. 317/97)·
του κ. Joseph Crochet (Confédération Européenne des Proprié
taires Forestiers) (αριθ. 318/97)·
του κ. Reiner Ehrlich (αριθ. 319/97)·

του κ. Raffaele Pinto (αριθ. 280/97)·

του κ. Werner Seidel (αριθ. 320/97)·

του κ. Ricardo Somodevilla (Plataforma de Opinion Reivindi
cativa (αριθ. 281 /97)·

του κ. Gerd Seilheimer (American Road Angels USA-Germany
V8 Club) (αριθ. 321 /97)·
του κ. Jens Howanietz (αριθ. 322/97)·
του κ. Hans Allenstein (αριθ. 323/97)·
του κ. S.J. Organ (αριθ). 324/97)·

Cupramontana) (αριθ. 277/97)·
του κ. Pierluigi Martini (αριθ. 278/97)·

της κ. Maria Teresa Castanera Rodriguez (αριθ. 282/97)·
του κ. José Luis Ramos Segarra (αριθ. 283/97)·
του κ. Joan Boronat i Barrera (αριθ. 284/97)·

του κ. Francisco Izquierdo Primo (αριθ. 285/97)·
του κ. Francisco Izquierdo Primo (αριθ. 286/97)·

του κ. John Simms (αριθ. 287/97)·
της κ. Maria del Carmen Lostal Martin (Asociación de Vecinos
Villa Rosa) (με άλλες 12 υπογραφές) (αριθ. 288/97)·

Σης 2 Απριλίου 1997
του κ. Mauro Parisi (αριθ. 325/97)·

του κ. Iacovino Antonio (αριθ. 326/97)·
του κ. Pierlica Dal Canto (αριθ. 327/97)·

του κ. Jean Joseph Linares (αριθ. 289/97)·

της κ. Maria Intagliata (αριθ. 328/97)·

του κ. Jean-Paul Dutoit (Fédération Française de Planeur
Ultra-Leger Motorisé) (αριθ. 290/97)·

της κ. Maria Luisa Di Domenico (Instituto Tecnica 2000)
(αριθ. 329/97)·

de Pettes Soeurs de L'Assomption (με άλλες 11 υπογραφές)
(αριθ. 291 /97)·

του κ. Ruggero Fortini (αριθ. 330/97)·

του κ. Jacques Clippet (αριθ. 292/97)·

του κ. Silvino Rodríguez Alvarez (αριθ. 332/97)·
του κ. Jésus Vegas Malmerca (αριθ. 333/97)·

του κ. Demba Badiane (C.E.L.I.C. — Coordination Extérieure
de Lutte pour l'Indépendance de la Casamance) (με άλλες 2

υπογραφές) (αριθ. 293/97)·
του κ. Christian Roger Reine (αριθ. 294/97)·
του κ. Ali Khalifi (αριθ. 295/97)·
της κ. Françoise Bastard (αριθ. 296/97)·

του κ. Demitri Vito (αριθ;. 331 /97)·

του κ. Alfredo Garcia Molina (Asociación Jóvenes Agriculto
res) (αριθ. 334/97)·

του κ. Rafael Talens Barroso (Asociacio de Veins CabanyalCanyamelar) (αριθ. 335/97)·
του κ. Ernesto Luis Pena Pinto Ferreira (αριθ. 336/97)·
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του κ. Silvio Martins Pereira Pinto (αριθ. 337/97)·

του κ. Herbert Gasch (με άλλες 15 υπογραφές) (αριθ. 377/97)·
της κ. Charlotte Wieprich (με άλλες 17 υπογραφές) (αριθ). 378/

της κ. Michèle Dayras και του κ. Michel Andree (SOS Sexisme
& Citoyennes pour la Paix) (με άλλες 885 υπογραφές)
(αριθ. 338/97)·
του κ. Roberto de Geest (με άλλες 10 υπογραφές) (αριθ. 339/

97)·

97)·

του κ. A. A. Kieboom (αριθ. 380/97)·

του κ. Brahim Katoui (αριθ. 340/97)·

του κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου (αριθ. 381 /97)·
του κ. Horst Maiwald (αριθ. 382/97)·
του κ. Horst Maiwald (αριθ. 383/97)·

της κ. Jacqueline Berthon (αριθ. 341 /97)·
του κ. Josselin Eli (αριθ). 342/97)·
του κ. Denis Mathis (αριθ. 343/97)·
του κ. Alain Clément (Association pour la Protection des
Animaux Sauvages) (αριθ. 344/97)·
του κ. Bernard Poirrez (Section de Dakar de l'Association des
Combattants de l'Union Franòaise) (αριθ). 345/97)·
της κ. Josiane Pailhés και του κ. Jean-Christophe Charron (με
άλλες 159 υπογραφές) (αριθ. 346/97)·

της κ. Irene Murphy (Over the Water Wexford Bridge Com
mittee) (με άλλες 2 υπογραφές) (αριθ. 347/97)·
του κ. Ian Murray (αριθ. 348/97)·
του κ. R.G. Owen (αριθ. 349/97)·

του κ. Thierry Julien Dréano (αριθ. 350/97)·
της κ. Karen Heneghan (αριθ. 351 /97)·

97)·

του κ. Wolfgang Stuchly (με άλλες 22 υπογραφές) (αριθ. 379/

του κ. Horst Maiwald (αριθ. 384/97 )-

της κ. Cindy Dittmer (με άλλες 14 υπογραφές) (αριθ). 385/97)·
του κ:. Michael Stephen Nolan (αριθ). 386/97)·
του κ. Dieter Ihle (αριθ. 387/97).

9. Μεταφορές πιστώσεων
H Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την αίτηση μη αυτόμα
της μεταφοράς πιστώσεων από το οικονομικό έτος 1996 στο
οικονομικό έτος 1997 Τμήμα I — Κοινοβούλιο (SEC(97)0259 —
C4-0077/97) που υποβλήθηκε από την Επιτροπή δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 7 του Δημοσιονομικού Κανονισμού.

H Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε αυτή τη μεταφορά.

του κ. A.G. Lamb (αριθ. 352/97)·
του κ. Börje Linden (αριθ). 353/97)·
της κ. Babette Kundrat (αριθ. 354/97)·
του κ. Thomas Rehrl (αριθ. 355/97)·
της κ. Alice Irmgard Libiczei (αριθ.. 356/97)·
του κ. Rolf-Dikaier Sammκαι (αριθ;. 357/97)·
του κ. Kamran Khandan-Nemati (Multikulturelles Forum)

(αριθ. 358/97)·
του κ. Horst William Siemer (αριθ. 359/97)·

του κ. Jozef Reichel (αριθ). 360/97)·
της κ. Regina Reinhardt (αριθ. 361 /97)·
του κ. Valentin Hennig (αριθ. 362/97)·
της κ. Petra Welke (αριθ). 363/97)·
της κ. Jean Wood (αριθ). 364/97)·
του κ. Andic Mirko (αριθ. 365/97)·
του κ. Klaus Lösche (αριθ). 366/97)·
de Dutch Maroon Venture Guyanensis Breeding Promotion
(αριθ. 367/97)·
της κ. Jasminka Sekrst (i.A. Initiative der geschädigten kroatis
chen und bosnischen Familien) (αριθ). 368/97)·

*
*

*

H Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την αίτηση μεταφοράς
μη διαχωριζομένων πιστώσεων Τμήμα III — Επιτροπή
( SEC(97)0259 - C4-0076/97 ).

Διαπιστώνει ότι στη περίπτωση της αίτησης μεταφοράς που
αφορά το κονδύλιο B 1 - 1055 (συμπληρωματική βοήθεια στο
σκληρό σίτο), η προθεσμία που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία δεν τηρήθηκε. Όσον αφορά τα κονδύλια B 1 -2 1 30
(έκτακτα μέτρα ενίσχυσης) και B 1 -21 3 1 (πρόγραμμα υποχρεω
τικής σφαγής), η επιτροπή γνωστοποιεί μια έλλειψη στις
διαδικασίες που καθορίστηκαν από την ισχύουσα νομοθεσία.
Όσον αφορά την αίτηση μεταφοράς και το κονδύλιο B 1 -1 2 1 0,
οι προθεσμίες τηρήθηκαν από τους παραγωγούς αλλά δεν
ελήφθη υπόψη η αίτηση της Επιτροπής σχετικά με τους
συμπληρωματικούς ελέγχους. Όσον αφορά την αίτηση μεταφο
ράς για τη γραμμή B 1 -350 o εκπρόσωπος της Επιτροπής
επιβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση αφορούσε μόνον το οικονο
μικό έτος 1996.

Για να αποφευχθεί οιαδήποτε απόπειρα να θιγούν ισχύοντες
κανονισμοί — κανονισμοί που θα μπορούσαν να τροποποιη
θούν εν ευθέτω χρόνω μέσω των συνήθων νομοθετικώv διαδι
κασιών τηρουμένων των όρων που απαριθμούνται σε κάθε μία
απο αυτές τις περιπτώσεις — η επιτροπή αποφάσισε ότι θα
πρέπει να απορριφθούν κατηγορηματικά όλες αυτές οι αιτή

του κ. Willi Steen (αριθ. 369/97)·
του κ. Siegfried Auchter (αριθ). 370/97)·
του κ. Mujkanovic Hajrudin (με άλλες 109 υπογραφές)
(αριθ. 371 /97)·

σεις .

του κ. Walter Menz (αριθ. 372/97)·
του κ. Hans-Joachim König (αριθ. 373/97)·

H ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης
των εργασιών .

του κ. Richard Wittig (αριθ. 374/97)·

O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διανεμήθηκε το τελικό σχέδιο
ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων ολομελείας του Απρι
λίου 1997 (ΡΕ 1 66.662/ΤΣΗΔ) στο οποίο προτάθηκαν οι ακό
λουθες τροποποιήσεις (άρθρο 96 του Κανονισμού):

του κ. και της κ. Schreier (αριθ. 375/97)·
του κ. Kurt Kkaitner (αριθ). 376/97)·

10. Διαταξη των εργασιών
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a) Συνερδιάσεις από 7 έως 11 Απριλίου 1997 στο Στρα
σβούργο
Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Απριλίου
— δεν υπάρχουν τροποποιήσεις·

— η κ. Lindholm η οποία διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η
έκθεση Terrôn I Cusí (Α4-0062/97 , σημείο 82) εξακολουθεί
πάντα να μην υπάρχει μεταφρασμένη στα σουηδικά, και η οποία
ζητεί βάσει των άρθρων 102 και 124 του Κανονισμού την
αναβολή της ψηφοφορίας·

— η κ. Cederschiold η οποία ζητεί, εκ μέρους της, να
αναβληθεί επίσης και η συζήτηση

Τετάρτη 9 Απριλίου
— δεδομένου ότι οι συστάσεις του Συμβουλίου δεν έχουν
κατατεθεί ακόμη, οι εκθέσεις του κ. Kellett-Bowman που
χορηγούν απαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ανάπτυξη
και την Επαγγελματική Επιμόρφωση (Θεσσαλονίκη) (σημείο
73 ) και στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την βελτίωση των συνθηκών
ζωής και εργασίας (Δουβλίνο) (σημείο 74) αποσύρονται από
την ημερήσια διάταξη,

Παρεμβαίνει η κ. Theato,πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του
Προϋπολογισμού, η οποία αφού εκφράζει τη λύπη της για τη
βραδύτητα του Συμβουλίου το οποίο αναγκάστηκε να αποσύρει
τις δύο αυτές ενέσεις από την παρούσα περίοδο συνόδου, ζητεί
να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη του Απριλίου II, δεδομέ
νου ότι το Κοινοβούλιο υποχρεούται να δώσει τη γνώμη του
πριν από το τέλος του μήνα (O κ. Πρόεδρος επισημαίνει ότι το
Συμβούλιο ασφαλώς έλαβε γνώση των παρατηρήσεων αυτών)·
— η Ομάδα GUE/NGL ζητεί την εγγραφή των δηλώσεων το\)
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο του
εργοστασίου της Renault οτοVilvorde·
O κ. Πρόεδρος επισημαίνει αφενός ότι το Συμβούλιο ανακοί
νωσε ότι δεν είχε την πρόθεση να προβεί σε παρόμοια δήλωση,
καθώς γνωστοποίησε ότι το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στην
αρμοδιότητά του και αφετέρου ότι η Επιτροπή ήταν διατεθει
μένη να προβεί σε δήλωση την Τετάρτη.

Παρεμβαίνουν επ ' αυτής της αίτησης: η κ. Moreau η οποία, εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, την αιτιολογεί, οι κ.κ. Wolf,
εξ ονόματος της Ομάδας V , και Martens, εξ ονόματος της
Ομάδας ΡΡΕ.
Με ΟΚ(ΡΡΕ), το Σώμα απορίπτει την αίτηση
ψήφισαν:
υπέρ :

261
54

κατα :

195

αποχές :

12

(O κ. Wynn ήθελε να ψηφίσει κατα).

— η προθεσμία κατάθεση τροποπολογιών και κοινών προτά
σεων ψηφίσματος για την κατάσταση στο Χόγκ Κόγκ (σημείο
76) παρατείνεται για αύριο στις 12 το μεσημέρι.

— η κ. Lindholm η οποία θεωρεί ότι εν πάση περιπτώσει,
ακόμη και αν η σουηδική μετάφραση είναι αύριο διαθέσιμη, δεν
θα είναι δυνατόν να προετοιμαστεί η ψηφοφορία υπό καλούς
όρους·
O κ. Πρόεδρος συμβουλεύεται το Σώμα επί του ζητήματος εάν η
έκθεση Terrôn I Cusí θα πρέπει ή όχι να παραμείνει στην
ημερήσια διάταξη .
Το Σώμα αποφαίνεται υπέρ της απόσυρσης αυτής της έκθεσης
από την ημερήσια διάταξη .

β) Συνεδριάσεις της 23ης και 24ης Απριλίου στις Βρυξέλλες
— δεν υπάρχουν τροποποιήσεις
Παρεμβαίνουν:
—

η κ. Theato η οποία ζητεί τη διαβεβαίωση ότι οι δύο

εκθέσεις Kellett-Bowman σχετικά με την απαλλαγή (σημεία 73
και 74) που μόλις αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη θα
συμπεριληφθούν στην σύνοδο Απριλίου II·
— o κ. von Wogau, πρόεδρος της Οικονομικής και Νομισμα
τικής Επιτροπής, o οποίος επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα
αποφασίσει την Τετάρτη 23 Απριλίου ποίες είναι οι χώρες που

ανταποκρίνονται, κατά τη γνώμη του, στα κριτήρια για τα
υπερβολικά ελλείμματα και ποίες δεν ανταποκρίνονται. Επιθυ
μεί — αφού o αρμόδιος επίτροπος υποχρεούται να ενημερώσει
το Κοινοβούλιο πριν από τον Τύπο για αυτή την απόφαση —
όπως η ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή μπορέσει να
διεξαχθεί την ίδια ημέρα στις 3 μ. μ. , πριν από την συνέντευξη
τύπου που θα δώσει o Επίτροπος επ ' αυτού του θέματος·

O κ. Πρόεδρος, απαντώντας στο κ. von Wogau, υπενθυμίζει ότι
μια ανακοίνωση της Επιτροπής για τις γενικές κατευθυντήριες
γραμμές της οικονομικής πολιτικής και τα υπερβολικά ελλείμ
ματα ακολουθούμενη από ερωτήσεις, προβλέπεται στην αρχή
της ημερήσιας διάταξης της Τετάρτης 23 Απριλίου 1 997 και
επισημαίνει στην κ. Theato ότι η Διάσκεψη των Προέδρων θα
επιληφθεί κατά τη συνεδρίασή της της Πέμπτης του ζητήματος
του προσδιορισμού σε ποιά συνεδρίαση 0α εγγραφούν αυτές οι
δύο εκθέσεις .

H διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ ' αυτόν τον τρόπο.

11. Χρόνος αγόρευσης
Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11 Απριλίου

— δεν υπάρχουν τροποποιήσεις
Παρεμβαίνουν:
—

η κ. Green η οποία, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ζητεί

όπως η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών και κοινών προτά
σεων ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία ειρήνευσης στη
Μέση Ανατολή (σημείο 110) παραταθεί, δεδομένου ότι η

ψηφοφορία επ ' αυτού του θέματος προβλέπεται για την
ημερήσια διάταξη του Απριλίου II και η κατάσταση μέχρι τότε
μπορεί να μεταβληθεί (O κ. Πρόεδρος της απαντά ότι η
Διάσκεψη των Προέδρων 0α επανέλθει επ ' αυτού του θέματος
θα επανέλθει κατά την προσεχή συνεδρίασή της)·

O χρόνος αγόρευσης που προβλέπεται για τις συζητήσεις που
έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων από
7 έως 11 Απριλίου 1997 και από 23 έως 24 Απριλίου 1997
κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού (βλ .
έγγραφο «Ημερήσια διάταξη»),

12. Συζήτηση επικαίρων (προτεινόμενα θέματα)
O κ. Πρόεδρος προτείνει την εγγραφή των ακολούθων πέντε
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συζήτησης επί
επικαίρων, επειγόντων και σημαντικών θεμάτων, που θα διε
χθεί την προσεχή Πέμπτη .
— Συνθήκη ένωσης μεταξύ της Ρωσίας και της Λευκορωσίας
— Κατάσταση στο Ζαΐρ
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— Ανθρωπινα δικαιώματα
— Κατάσταση στην Καμπότζη

— Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Καρελία (Ρωσία)
και τη Βουλγαρία

13. Πειράματα σε ζώα στον τομέα των καλλυ
ντικών (συζήτηση)
H κ. Roth-Behrendt παρουσιάζει την έκθεοή της που εξεπόνησε
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την ανάπτυξη,
την επικύρωση και νόμιμη αποδοχή των μεθόδων που μπορούν
να υποκαταστήσουν τα πειράματα σε ζώα στον τομέα των
καλλυντικών προϊόντων — 1995 (CC)M(96)0365 — C4-0662/

— της κ. Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, προς την
Επιτροπή, σχετικά με τη διάθεση του γενετικώς τροποποιημέ
νου αραβοσίτου στην αγορά (Β4-00 1 6/97) *
— του κ. Olsson και Eisma, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR,
προς την Επιτροπή, σχετικά με τη διάθεση του γενετικώς
τροποποιημένου αραβοσίτου στην αγορά (Β4-0 1 63/97 ).

H κ. Breyer αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (Β4-0003/97).
O κ. Berthu αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (Β4-0005/97).
O κ. Cabrol αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (Β4-00 1 2/97).
H κ. Gonzalez Alvarez αναπτύσσει την προφορική ερώτηση
(Β4-0013/97 ).

H κ. Barthet-Mayer αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (Β4

96) (Α4-0017/97 ).

0014/97 ).

Παρεμβαίνουν o κ. White, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, η κ.
Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, οι κ.κ. Eisma, εξ
ονόματος της Ομάδας ELDR, Sjöstedt, εξ ονόματος της
Ομάδας GUE/NGL, η κ. Bloch von Blottnitz, εξ ονόματος της
Ομάδας V, οι κ.κ. Féret, μη εγγεγραμμένος, Valverde Lôpez, η
κ. Dybkjær.

O κ. Bowe αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (Β4-00 1 5/97).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARINHO

Ανηπροέθρον

Παρεμβαίνουν o κ. Belleré, η κ. Flemming, o κ. Lukas, οι κυρίες
Bonino, μέλος της Επιτροπής, Roth-Behrendt για να υποβάλει
ερωτήσεις προς την Επιτροπή στις οποίες η κ. Bonino απαντά.
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.
Ψηφοφορία : Μέρος I, σημείο 11 των ΣΠ της 8.4.1997

H κ. Grossetête αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (Β4
0016/97 ).

O κ. Olsson αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (Β4-0163/97).
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τους ακόλουθους
βουλευτές τις εξής προτάσεις ψηφίσματος, που υποβλήθηκαν
βάσει του άρθρον) 40, παράγραφος 5 , του Κανονισμού :
— Barthet-Mayer και Kouchner, εξ ονόματος της Ομάδας

ARE, σχετικά με την έγκριση της διάθεσης στην ευρωπαϊκή
άγορά γενετικώς τροποποιημένοπυ αραβοσίτου (Β4-01 47/97)·
— Gonzalez Alvarez, Παπαγιαννάκη και Ευφραιμίδη, εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εισαγωγή και

τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου
(Β4-0148/97)·

— Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με
το γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο (Β4-0149/97)·

14. Αραβοσιτος και οργανισμοί γενετικώς τρο
ποποιημένοι (συζήτηση)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει, σε κοινή συζήτηση οκτώ
προφορικές ερωτήσεις :
— της κ. Breyer και του κ. Lannoye, εξ ονόματος της Ομάδας
V, προς την Επιτροπή, σχετικά με τη διάθεση του γενετικώς
τροποποιημένου αραβοσίτου στην αγορά (Β4-0003/97)·

— του κ. des Places, εξ ονόματος της Ομάδας I-EDN, προς
την Επιτροπή, σχετικά με τους ΓΤΟ — διάθεση του γενετικώς
τροποποιημένου αραβοσίτου στην αγορά (Β4-0005/97)·
— του κ. Pasty, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, προς την
Επιτροπή, σχετικά με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανι
σμούς (Β4-001 2/97 )—

της κ. Gonzalez Alvarez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/

NGL, προς την Επιτροπή, σχετικά με αίτηση για αναστολή της
απόφασης εισόδου του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου

— des Places, εξ ονόματος της Ομάδας I-EDN, σχετικά με την
ευθύνη της Επιτροπής για τις προσβολές τις υγείας των

ευρωπαίων (Β4-01 50/97)·
—

Breyer και Lannoye, εξ ονόματος της Ομάδας V, σχετικά

με τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσί
του (Β4-015 1 /97 )-

— Olsson , Eisma, Dybkjær, Kestelijn-Sierens και Riis
J0rgensen , εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, σχετικά με τη
διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου
(Β4-01 52/97)·

— Pasty και Cabrol , εξ ονόματος της Ομάδας UPE, σχετικά με
την έγκριση της διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου
αραβόσιτου (Β4-0 1 53/97 )— Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, σχετικά με
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο (Β4-01 55/97)·

H κ. Bjerregaard, μέλος της Επιτροπής, απαντά στις ερωτήσεις .

στην ΕΕ (Β4-001 3/97 )-

— της κ. Barthet-Mayer και o κ. Kouchner, εξ ονόματος της
Ομάδας ARE, προς την Επιτροπή, σχετικά με τη διάθεση του
γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Β4-0014/97)·
— της κ. Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προς
την Επιτροπή, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά γενετικώς
τροποποιημένου αραβοσίτου — διαδικασία έγκρισης (Β4-00 1 5/
97)·

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ . ΙΜΒΕΝΙ

Αντιπροέδρου
Παρεμβαίνουν η κ. Breyer για να υποβάλει ερωτήσεις στην
Επιτροπή και o κ. Bowe επί της διαδικασίας μετά την
προηγούμενη παρέμβαση .
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Παρεμβαίνουν η κ. Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας
PSE, οι κ.κ.. Valverde Lôpez, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ,
Santini, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, η κ. Moreau , εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, o κ. Dell'Alba, εξ ονόματος
της Ομάδας ARE, η κ. Sandbæk, εξ ονόματος της Ομάδας
I-EDN, o κ. Kronberger, μη εγγεγραμμένος, η κ. Graenitz, οι κ.κ.

απο τις 9.15 π.μ. ες ης 12 το μεσημέρι, από ης 3 μ.μ. έως ης
5.30 μ. και από ης 9 μ.μ. έως ης 12 τα μεσάνυχτα:

Gillis , Νονο , Blokland, η κ. Kirsten M. Jensen, οι κ.κ. Liese ,

— έκθεση Ford για το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τα
φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας *

Ευφραιμίδης, Fantuzzi , η κ. Flemming, οι κ.κ. Ford, Pimenta,
Happart, οι κυρίες Keppelhoff-Wiechert και Bjerregaard.
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της κοινής συζήτησης
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 12 των ΣΠ της 8.4.1997

15. Προστασία των εργαζομένων από τους καρ
κινογόνους παράγοντες **ΙΙ (συζήτηση)
H κ. Ojala παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση,
την οποία εξεπόνησε εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών
και Τουρισμού, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου
ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Συμβουλίου για πρώτη
τροποποίηση της οδηγίας 90/394/CEE σχετικά με την προστα
σία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία
(έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16(1 ) της
οδηγίας 89/39 1 /ΕΟΚ) (C4-0637/96 - 95/0229(SYN)) (Α4
0072/97 ).

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Blak, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Pronk, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, η κ. Boogerd-Quaak, εξ
ονόματος της Ομάδας ELDR, οι κ.κ. Lannoye, εξ ονόματος της
Ομάδας V, Lindqvist, η κ. Bjerregaard, μέλος της Επιτροπής, o
κ. Pronk, η κ. Ojala, εισηγήτρια, η οποία υποβάλλει ερωτήσεις
προς την Επιτροπή στις οποίες η κ. Bjerregaard απαντά, οι
κυρίες Boogerd-Quaak και Bjerregaard.
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης .
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 9 των ΣΠ της 8.4.1997

16. Ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνε
δρίασης
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η ημερήσια διάταξη της
συνεδρίασης της επομένης καθορίστηκε ως εξής :
από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., από τις 3 μ.μ. έως τις 7 μ.μ. και
από τις 9 μ.μ. έως τις 12 τα μεσάνυχτα:

— ετήσια έκθεση Roth για το σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

—

έκθεση Randzio-Plath για την ανάπτυξη, την απασχόληση
και τη σύγκλιση στην πορεία για την ΟΝΕ

— έκθεση Metten για το μηχανισμό οικονομικής στήριξης των
ισοζυγίων πληρωμών
—

έκθεση García-Margallo y Marfil για την ανταγωνιστικότη
τα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

— σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Farassino για το δίπλω
μα οδήγησης

** ΙΙ

— έκθεση Lehne για τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισ
μού και τη σύσταση ασφαλειών

***Ι

— έκθεση Crowley για τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά
—

σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Oddy για τα ίδια
κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύσεων *** ΙΙ

— έκθεση Palacio Vallelersundi για το δικαίωμα παρακολού
θησης

—

***Ι

σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Barton για τις μάζες και
διαστάσεις των οχημάτων με κινητήρα ***Π

στις 12 το μεσημέρι:

— ώρα των ερωτήσεων
απο τις 5.30 μ.μ έως τις 7 μ.μ.:

— ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή

από τις 9 π. μ. έως τις 9.15 π. μ. :

— συζήτηση επικαίρων (προτάσεις ψηφίσματος που κατατέ

(Ληξη της συνεδρίασης στις 8.40 μ.μ.)

θηκαν)

Julian PRIESTLEY

Nicole FONTAINE

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος
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7 Απριλίου 1997
Εχουν υπογράψει:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona,
André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Anttila, Aparicio Sanchez, Apolinário, Argyros, Arias
Cañete, Avgerinos, Azzolini , Baldarelli, Baldi , Balfe, Banotti , Bardong, Baron Crespo, Barthet-Mayer,
Barton, Bellere, Berend, Bernard-Reymond, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von
Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bosch, Bonde, Boniperti , Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de
Brémond d'Ars , Breyer, Brinkhorst, Burenstam Linder, Burtone , Cabezón Alonso, Cabrol , Caccavale,
Campos, Campoy Zueco, Cardona, Carlotti, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti,
Castricum, Caudron, Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni , Colino
Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo , Colom i Naval , Corbett, Cornelissen ,

Correia, Corrie, Cot, Cox , Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Dankert, Dary, Daskalaki ,
David, De Clercq, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni , Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama,
de Vries, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick,
Dührkop Dührkop, Dury, Dybkjær, Eisma, Elchlepp, Elles, Ephremidis, Eriksson, Estevan Bolea, Ettl ,
Fabre-Aubrespy, Fantuzzi , Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernàndez Martin , Ferrer, Ferri ,
Fitzsimons, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich,
Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, Garcia Arias , García-Margallo y Marfil,
Garosci , Gasòliba i Bohm , de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti , Giansily , Gillis , Gil-Robles Gil-Delgado ,

Glase, Goepel , Goerens, Görlach, González Alvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz,
Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Diaz, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hendrick,
Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Holm, Hory, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi ,
Imaz San Miguel , Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Janssen van Raay, Jensen
Lis, Jöns , Junker, Kaklamanis, Karamanou , Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr,
Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Klaß, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner,
Krarup, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel , Lalumière, La Malfa, Lambraki ,
Lambrias, Lang Cari , Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Lehne, Lenz, Leopardi ,
Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lucas
Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McMahon,
McNally, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Marinho, Marinucci , Martens, Martin David W. ,
Matikainen-Kallström, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Miller, Mohamed Ali ,
Mombaur, Moorhouse, Morân Lopez, Moreau , Moretti , Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Mulder,
Murphy, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newens, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Ojala,
Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasio, Pack, Palacio Vallelersundi , Panagopoulos,
Papakyriazis, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari , Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet,
Pirker, Plooij-van Gorsel , Plumb, Podesta, Poettering, Poisson , Pompidou, Pons Grau, Posselt, Pradier,
Pronk, Provan, van Putten, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti , Read, Reding,
Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-J0rgensen, Rinsche, Rosado Fernandes, Roth, Roth-Behrendt,
Rothe, Roubatis, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk,
Santini , Sanz Fernândez, Sarlis , Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher,

Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Seiliier, Seppänen , Sichrovsky ,
Sjöstedt, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Spaak, Speciale, Spencer, Stenmarck, Stockmann,
Svensson, Swoboda, Tajani , Tamino, Tannert, Tappin, Telkämper, Terron i Cusí, Theato, Theonas,
Theorin, Thomas , Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini , Tomlinson, Trakatellis, Trautmann,
Truscott, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cue, Vallve, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke,
Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim,
Viceconte, de Villiers, Vinci, van der Waal , Waddington, Waidelich, Weber, Weiier, Wemheuer, White,
Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx , Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn , Zimmermann
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση

(+) = Υπέρ
(-) = Κατά
(O) = Αποχές

1 . Δήλωση για την Renault Vilvorde
(+)

ARE: Castagnede, Dary, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Sainjon
GUE/NGL : Ephremidis, Eriksson, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Moreau, Ojala, Pettinari , Seppänen ,
Sjöstedt, Svensson, Theonas, Wurtz
NI : Blot, Dillen

PSE : Carlotti, Caudron, Desama, Graenitz, Jons, Kuhn, Kühne , Laignel, Lange, Oddy, Schlechter, Schulz ,
Smith , Stockmann , Van Lancker, Weiler, White, Willockx

V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Lindholm , Orlando, Roth, Soltwedel-Schäfer, Tamino , Ullmann, Wolf
(-

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak ,
Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson , Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld,
Chichester, Colombo Svevo, Cunha, Decourrière, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Elles , Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Fourçans, Fraga Estevez ,
Funk, Goepel, Grossetête, Giinther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Ilaskivi ,
Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen ,
Liese, Lucas Pires, Malangré , Martens , Matikainen-Kallström , Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack,
Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex , Piha, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso
de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin , von Wogau
PSE : Adam , d'Ancona, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Barton, Billingham , Blak, Bowe, Bosch ,
Castricum , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Dankert, De Giovanni ,

Dührkop Dührkop, Fayot, Ford, Frutos Gama, Green, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick,
Imbeni , Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola,
Lambraki , McMahon , Marinho, Martin David W. , Medina Ortega, Miller, Murphy, Needle, Newens ,
Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pons Grau, van Putten, Rapkay , Rehder, Roth-Behrendt, Roubatis ,
Sakellariou, Sanz Fernandez, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrôn i Cusí, Thomas, Tomlinson, van Velzen
Wim , Waidelich

UPE : d'Aboville, Bazin, Crowley , Daskalaki, Giansily , Guinebertière, Hermange, Jacob, Leopardi ,
Ligabue, Malerba, Pasty, Pompidou , Rosado Fernandes, Santini, Schaffner
(O )
I-EDN : Jensen Lis , Sandbæk

PSE : Ahlqvist, Ettl , Gebhardt, Ghilardotti , Hulthén, Lindeperg , Malone, Schmidbauer, Theorin ,
Waddington
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(97/C 132/02)

ΜΕΡΟΣ

I

Διεξαγωγή της συνεδρίασης
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE

Αντιπροέδρου

— Andre-Leonard, Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR,
για το Ζαΐρ (Β4-0288/97)·

( Έναρξη της συνεδρίασης σης 9 π. μ.)

— André-Léonard, Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR,
για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ανατο
λικό Τουρκεστάν (Xinjiang) (Β4-0289/97)·

1 . Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών

—

Παρεμβαίνουν:

telijn-Sierens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, για τον κίνδυνο
εξαφάνισης των τίγρεων στην Ινδία (Β4-0290/97)·

— o κ. Rosado Fernandes επί της παρέμβασης του που
περιελαμβάνεται στο σημείο 2 και επί της απάντησης που του
έδωσε o Πρόεδρος·
— o κ. Rack επί του σημείου 3 «Έλεγχος της εντολής»·
— o κ. Caccavale o οποίος επισημαίνει ότι όπως περιήλθε εις
γνώση του, η έκθεση Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτι
κών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων για το Παρατηρη
τήριο των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας (Α4-01 10/
97) που είναι εγγεγραμμένη στην ημερήσια διάταξη της παρού
σας συνεδρίασης, δεν ήταν διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες χθες
το βράδυ και ζητεί συνεπώς , για να ληφθεί υπόψη αυτή η
κατάσταση, να παραταθεί η προθεσμία για την κατάθεση
τροπολογιών, που είχε καθοριστεί για τη Δευτέρα στις 7 μ. μ. (H
κ. Πρόεδρος του απαντά ότι το θέμα αυτό θα ελεγχθεί)·

— o κ. Andrews o οποίος κατηγορεί το βρετανικό «Réfé
rendum Party» ότι χρηματοδότησε το ενωτικό κόμμα της
Βορείου Ιρλανδίας και αναμείχθηκε τοιουτοτρόπως στις εσω
τερικές ιρλανδικές υποθέσεις·
— o κ. Wynn για τη ψήφο του κατά τη χθεσινή ψηφοφορία με
ονομαστική κλήση (σημείο 10).

Τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρί
νονται .

Παρεμβαίνει o κ. Nicholson επί προσωπικού θέματος μετά την
παρέμβαση του κ. Andrews, του οποίου απορρίπτει τις κατηγο
ρίες.

Eisma, De Vries , André-Léonard, Nordmann , Thors , Kes

— Hardstaff, Harrison, Hallam, Happart, Kenneth D. Collins,
Oddy, Cunningham, Waddington, Barton, Berger, Billingham,
Alan John Donnelly, David Martin, Haug, Smith, Falconer,
Seal, Megahy, David, McNally , Spiers, Stockmann, Murphy,
Elliott, Bowe, McCarthy, Crawley, Needle, Miller, McMahon,
εξ ονόματος της Ομάδας PSE, για την Λαϊκή Δημοκρατία του
Λάος ( Β4-0291 /97)·

— Newens, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, για τις παραβιά
σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (Β4-0292/
97)·

— Newens, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στην Δημοκρατία της Υεμένης (Β4-0293/97)·
— Hoff, Erika Mann, Krehl, Swoboda, εξ ονόματος της
Ομάδας PSE, για τη συνθήκη ένωσης της Λευκορωσίας και της
Ομοσπονδίας της Ρωσίας (Β4-0294/97)·

— W.G. van Velzen, Μούσχουρη, Oomen-Ruijten, εξ ονόμα
τος της Ομάδας ΡΡΕ, για την ανθρωπιστική βοήθεια στη
Βουλγαρία (Β4-0295/97)·
— Habsburg-Lothringen, Maij-Weggen, Posselt, OomenRuijten, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, για τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαωμάτων στο Ανατολικό Τουρκεστάν (Xin
jiang) (Β4-0296/97)·

— Ferri, Lehne, Δημητρακόπουλου, Oomen-Ruijten, εξ ονό
ματος της Ομάδας ΡΡΕ, για τη συνθήκη ένωσης της μεταξύ της

Ομοσπονδίας της Ρωσίας και της Δημοκρατίας της Λευκορω
σίας (Β4-0297/97)·

2. Συζήτηση επικαίρων (ανακοίνωση ίων προτά
σεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

— Tindemans, Fernândez Martin, Oomen-Ruijten, Günther,
εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, για τη κατάσταση στο Ζαΐρ

H κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τους ακόλουθους

(Β4-0298/97)·

βουλευτές (ή πολιτικές ομάδες) αιτήσεις διοργάνωσης μιας
τέτοιας συζήτησης, που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 47,

— Piha, Ilaskivi, Matikainen-Kallström, Otila, Oomen-Ruij

παράγραφος 1 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις
ψηφίσματος:

— Rothe, Green, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Χατζιδάκη,
Grossetête, Vaz da Silva, Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της
Ομάδας ΡΡΕ, Κακλαμάνη, εξ ονόματος της Ομάδας UPE,
Monfils, Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, Pettinari ,
Παπαγιαννάκη, Θεωνά, Αλαβάνου, εξ ονόματος της Ομάδας
GUE/NGL, Roth, Aelvoet, Orlando, εξ ονόματος της Ομάδας
V, για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις

βάρος των «εγκλωβισμένων» στην Κύπρο (Β4-0286/97)·
— Cars, Frischenschlager, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR,
για την Ανατολική Σλαβονία (Β4-0287/97)·

ten, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, για την επείγουσα βοήθεια
στην Καρελία (Β4-0299/97)·

— Posselt, Pack, Oomen-Ruijten, Oostlander, HabsburgLothringen, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, για τους περιο
ρισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία στη Βοσνία Εργαζοβίνη
(Β4-030 1 /97)·

— Pettinari , Jové Peres, Ευφραιμίδη, Eriksson , Ojala, εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για τη Καμπότζη (Β4
0302/97)·

— Ainardi , Marset Campos, Vinci, Sjöstedt, Ojala, εξ ονόμα
τος της Ομάδας GUE/NGL, για τη φυλάκιση του ιρανού
δημοσιογράφου Farideh Sarkouhi (Β4-0303/97)·
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—

Puerta, Miranda, Wurtz, Castellina, Αλαβάνου, Svensson ,

Ευφραιμίδη, Seppànen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
για την απαγγελία κατηγορίας κατά του κ. Wole Soyinka

— Schroedter, Roth, Aglietta, εξ ονόματος της Ομάδας V, για
τα βασανιστήρια και τις κακομεταχειρίσεις στις ρωσικές φυλα
κές (Β4-0325/97)·

( Β4-0304/97)·
— Νονο , Sornosa Martinez , Gonzalez Alvarez, Ainardi ,
Θεωνά, Αλαβάνου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για τα

ανθρώπινα δικαιώματα των άκληρων χωρικών της Βραζιλίας
(Β4-0305/97)·

— Pasty, Azzolini , εξ ονόματος της Ομάδας UPE, για τη
χειροτέρευση της κατάστασης στην Καμπότζη (Β4-0306/97)·
— Pasty, Azzolini , Aldo, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, για
τη κατάσταση στο Ζαΐρ (Β4-0307/97)·
— Lalumière, εξ ονόματος της Ομάδας ARE, για τη συνθήκη
ένωσης μεταξύ της Λευκορωσίας και της Ομοσπονδίας της
Ρωσίας (Β4-0308/97)·

— Hory, Pradier, εξ ονόματος της Ομάδας ARE, για τη
κατάσταση στο Ανατολικό Ζαΐρ (Β4-0309/97)·

—

Schroedter, Aelvoet, εξ ονόματος της Ομάδας V, για τις

παραβιάσεις της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμά
των στην Λευκορωσία (Β4-0326/97)·
— Aelvoet, Telkämper, εξ ονόματος της Ομάδας V, για τη
κατάσταση στη Ζαΐρ (Β4-0327/97)·

— Telkämper, εξ ονόματος της Ομάδας V, για τη Καμπότζη
(Β4-0328/97)·

— Sornosa Martinez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
για τη συνθήκη ένωσης μεταξύ της Λευκορωσίας και της
Ομοσπονδίας της Ρωσίας (Β4-03 29/97) ·
—

Pettinari , Carnero Gonzalez, εξ ονόματος της Ομάδας

GUE/NGL, για την κατάσταση στο Ζαΐρ (Β4-0330/97)·

— Dupuis , Hory, Dell'Alba, εξ ονόματος της Ομάδας ARE,
για τη κατάργηση της θανατικής ποινής (Β4-03 1 0/97)·

— Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Carnero Gonzalez, εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για τον επιχειρηματία που
κρατείται στις Ηνωμένες Πολιτείες (Β4-033 1 /97 )-

— Dupuis, Hory, Dell'Alba, εξ ονόματος της Ομάδας ARE,
για τις βαριές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο
Ανατολικό Τουρκεστάν (Xianjiang) (Β4-031 1 /97)·

— Manisco, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για την
κατάσταση στις ρωσικές φυλακές (Β4-0332/97)·

— Ahlqvist, Paasilinna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, για την
ανθρωπιστική βοήθεια στη Καρελία (Β4-03 1 2/97)·

— Seppànen, Ojala, Sjöstedt, Eriksson, Svensson, εξ ονόμα
τος της Ομάδας GUE/NGL, για την κατάσταση στη ρωσική
Καρελία (Β4-0333/97)·

— Swoboda, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, εξ ονόμα
τος της Ομάδας PSE, για τη κατάσταση στο Ζαΐρ (Β4-03 1 3/97 )-

— Παπακυριαζή, Zimmermann, Swoboda, Hoff, εξ ονόματος
της Ομάδας PSE, για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Βουλγαρία
(Β4-03 14/97)·

— Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, για την κατάστα
ση στην Καμπότζη (Β4-03 1 5/97 )-

— Väyrynen, Ryynänen, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, για
τη κατάσταση στη Καρελία και σε άλλες βορειοδυτικές περι
φέρειες της Ομοσπονδίας της Ρωσίας (Β4-03 1 6/97)·

— Hautala, Schörling , εξ ονόματος της Ομάδας V, για την
κατάσταση στη ρωσική Καρελία (Β4-0334/97)·

— Wolf, Millier, εξ ονόματος της Ομάδας V, για την ανθρω
πιστική βοήθεια στη Βουλγαρία (Β4-0335/97).

H κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 47 του
Κανονισμού, η Προεδρία θα ενημερώσει το Σώμα, πριν από τη
διακοπή της πρωινής σημερινής συνεδρίασης, για τον κατάλογο
των θεμάτων προς εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της επόμε
νης συζήτησης επί επικαίρων, επειγόντων και σημαντικών
θεμάτων που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

— Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, για την ανθρω
πιστική βοήθεια στη Βουλγαρία (Β4-03 1 7/97)·
— Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, για την Καμπό
τζη (Β4-031 8/97)·

3. Καταθεση εγγράφων

— Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, για τη συνθήκη
μεταξύτης Ρωσίας και της Λευκορωσίας (Β4-03 1 9/97)·

H κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε:

—

a) απο κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις ακόλουθες εκθεσεις:

Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, για το ψήφισμα

των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματαστην Κίνα
(Β4-0320/97)·

— André-Léonard, Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR,
για την κατάσταση στην Αλγερία (Β4-032 1 /97)·

—

Bloch von Blottnitz, Tamino, Van Dijk, εξ ονόματος της

— Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
οικονομικό έτος 1995 — Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογι
σμού

Εισηγητής : o κ. Wynn

Ομάδας V, για τις τίγρεις στην Ινδία (Β4-0322/97)·

(Α4-0120/97 )

— Gahrton, Aglietta, εξ ονόματος της Ομάδας V, για τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ανατολικό
Τουρκεστάν (Β4-0323/97)·

— Έκθεση σχετικά με την χορήγηση απαλλαγής προς την
Επιτροπή όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του έκτου και
έβδομου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό
έτος 1995 — Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

— Tamino, Telkämper, εξ ονόματος της Ομάδας V, για την
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό (Β4
0324/97)·

Εισηγητής : o κ . Bosch
(Α4-0 121 /97 )
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— Eisma, Florenz σχετικά με την επέκταση της περιβαλλοντι
κής πολιτικής της ΕΕ στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης (Β4-0272/97)

— * Δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του
Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων
διατήρησης των αλιευτικών πόρων (CC)M(96)0296 — C4
0388/96 — 96/0160(CNS)) — Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητης : o κ. Adam

παραπέμπεται
ουσία : ΠΕΡΒ

(Α4-0 1 22/97 )

γνωμοδοτηση : ΕΞΩΤ, ΕΕΟΣ

— * Έκθεση για σχέδιο απόφασης της μικτής επιτροπής για
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που τροποποιεί το παράρτη
μα XX ( Περιβάλλον) της συμφωνίας ΕΟΧ (SEC(96)1654 —
C4-01 13/97 — 97/0903(CNS)) — Επιτροπή Εξωτερικών Οικο
νομικών Σχέσεων

— Muscardini σχετικά με την αγορά διανομής φαρμάκων που
δεν προϋποθέτον ιατρική συνταγή (Β4-0273/97 )

Εισηγητης : o κ. Sainjon

παραπέμπεται
ουσία : ΠΕΡΒ

γνωμοδότηση: ΟΙΚΟ

(Α4-0123/97)

— Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για τα μέτρα
που ελήφθησαν κατόπιν των παρατηρήσεων που περιλαμβά
νονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το γενικό προϋπολογι
σμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 1 994
(COM(97)48 — C4-01 08/97) — Επιτροπή Ελέγχου του Προϋ
πολογισμού
Εισηγητης : o κ. Wynn
(Α4-0124/97 )

— Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά
την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1 995
— Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Παράρτημα Διαμεσολα
βητής — Τμήματα IV — Δικαστήριο — V — Ελεγκτικό Συνέδριο
— VI — Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/Επιτροπή των
Περιφερειών — Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής : o κ. Dankert
(Α4-0 1 25/97 )

β) από τους βουλευτές τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσμα
τος (άρθρο 45 του Κανονισμού):

— Cushnahan σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη Μεγάλη Βρεττανία και την Ιρλανδία (Β4
0267/97 )
παραπέμπεται
ουσία : ΕΛΕΥ

— David W. Martin σχετικά με την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υποστήριξη του ψηφίσματος L.37 της Γενικής Συ
νέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τον πυρηνικό αφοπλισμό
(Β4-0268/97 )
παραπέμπεται
ουσία : ΕΞΩΤ

— Robles Piquer σχετικά με την καταπολέμηση της απατής
στον επιστημονικό τομέα (Β4-0269/97)
παραπέμπεται
ουσία : ΕΡΕΥ

—

Cushnahan σχετικά με με τις ανωμαλίες που παρατηρού

νται κατά την τιμολόγηση καταναλωτικών αγαθών στην Ενιαία
Αγορά (Β4-0270/97)
παραπέμπεται
ουσία : ΠΕΡΒ

γνωμοδότηση : ΟΙΚΟ

— Fernández-Albor σχετικά με το συντονισμό των μελετών
για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη (Β4-0271 /97)
παραπέμπεται
ουσία : ΕΞΩΤ

4. Ημερήσια διάταξη
H κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Εξωτερικών
Οικονομικών Σχέσεων ενέκρινε την έκθεση επί του σχεδίου
απόφασης της Μικτής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομι
κού Χώρου (ΕΟΧ) που τροποποιεί το παράρτημα XX ( Περι
βάλλον) της Συμφωνίας ΕΟΧ (Α4-0123/97), έκθεση για την
οποία εφαρμόστηκε η διαδικασία χωρίς συζήτηση και της
οποίας η ψηφοφορία προβλέπεται την Παρασκευή 1 1 Απριλίου
1997 . Επισημαίνει ότι εισηγητής είναι o κ. Sainjon και όχι η κ.
Castellina.

5. Ερμηνεία του Κανονισμού
H κ. Πρόεδρος πληροφορεί το Σώμα ότι η Επιτροπή Κανονι
σμού, Ελέγχου της Εντολής και Ασυλιών, που είχε κληθεί να
γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 162, παράγραφος 1 του
Κανονισμού ενέκρινε την ακόλουθη ερμηνεία που αφορά τα
άρθρα 46, 92 και 94 του Κανονισμού :
Άρθρα 92 και 94

Τα άρθρα 92 και 94 προβλέπουν έκαστο δύο τρόπους με τους
οποίους η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία έγκρισης συστάσεων προς
το Συμβούλιο σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στην αρμο
διότητα των τίτλων V ή VI της Συνθήκης ΕΕ. O πρώτος από
τους δύο αυτούς τρόπους προϋποθέτει την προγενέστερη
έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων ή, σε περίπτωση
κατεπείγοντος, του Προέδρου του Κοινοβουλίου■ o δεύτερος
έχει ως σημείο εκκίνησης μια «πρόταση σύμφωνα με το άρ
θρο 46».
Τα άρθρα 92 και 94 καθορίζουν στη συνέχεια ορισμένα
μεταγενέστερα στάδια (ελαφρώς διαφορετικά) της διαδικα
σίας που αρχίζει με την παροχή έγκρισης από την Διάσκεψη
των Προέδρων ή από μια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 46.
Είναι προφανές, ωστόσο, ότι η προγενέστερη έγκριση της
Διάσκεψης των Προέδρων και η πρόταση σύμφωνα με το
άρθρο 46 θεωρούνται δύο διαφορετικές μέθοδοι εξίσου
έγκυρες για την έναρξη της διαδικασίας έγκρισης συστάσεων
προς το Συμβούλιο για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιό
τητα των τίτλων V ή VI. Θα αποτελούσε κατά την άποψη μας,
μια στρεβλή ερμηνεία του Κανονισμού, η ανάμειξη των δύο
αυτών διαδικασιών, με την επίκληση για παράδειγμα του
γεγονότος ότι μια σύσταση βασιζόμενη στο άρθρο 46 υπόκει
ται στην προγενέστερη έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων.
H καθ ' οιονδήποτε τρόπο ανάγνωση των διατάξεων αυτών
μας προτρέπει να σκεφθούμε ότι το άρθρο 92, παράγραφοι 2
και 3 και το άρθρο 94, παράγραφος 1 στο σύνολο του
εφαρμόζονται εξίσου στις συστάσεις που προέρχονται από
την μια ή την άλλη από τις δύο προαναφερθείσες διαδικασίες.
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Άρθρο 46

Όσον αφορά το άρθρο 46, θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με
το προηγούμενο άρθρο, το οποίο αφορά τη διαβίβαση στις
αρμόδιες επιτροπές των προτάσεων ψηφίσματος που κατατέθη
καν από βουλευτές. Εάν λοιπόν το άρθρο 45 αφορά τις προτάσεις
ψηφίσματος που κατατέθηκαν από τους βουλευτές οι οποίοι

ενεργούν σε προσωπική βάση, το άρθρο 46 αφορά τις προτάσεις
οι οποίες, από τη φύση τους, έχουν μια ευρύτερη πολιτική ισχύ,
δεδομένου ότι έχουν την υποστήριξη 29 βουλευτοών ή μιας
πολιτικής ομάδας. Το άρθρο 45 απαριθμεί μια σειρά αποφάσεων
με τις οποίες οι επιτροπές μπορούν να αντιδράσουν στην
κατάθεση προτάσεως που προέρχεται από ένα βουλευτή και
συγκεκριμένα να την ενσωματώσουν σε μια διαδικασία που
βρίσκεται εν εξελίξει, να εκδώσουν γνωμοδότηση ή με την έγκριση
της Διάσκεψης των Προέδρων να εκπονήσουν έκθεση. Το άρθρο
46, από την πλευρά του, ορίζει ότι η αρμόδια επιτροπή « απενθύ
νεται στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των διαδικασιών που προ
βλέπονται στον παρόντα κανονισμό». Για την ερμηνεία που
πρόκειται να δώσει η επιτροπή μας στο άρθρο 46, η σημασία της
εκφράσεως «οι προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό διαδικα

Παρεμβαίνει o κ. Dell'Alba o οποίος διερωτάται εάν o κ. Van
den Broek o οποίος εκπροσωπεί την Επιτροπή σε αυτή τη
συζήτηση είναι πράγματι o αρμόδιος Επίτροπος επί του
θέματος (H κ. Πρόεδρος παρατηρεί ότι η Επιτροπή, ως Σώμα,
εκπροσωπείται κανονικά από τον Επίτροπο Van den Broek).
Παρεμ6αίνο\.'ν στη συζήτηση o κ. Schulz, εξ ονόματος της
Ομάδας PSE, η κ. De Esteban Martin, εξ ονόματος της Ομάδας
ΡΡΕ, οι κ.κ. Schaffner, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, Wieben
ga, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, Mohamed Ali , εξ ονόμα
τος της Ομάδας GUE/NGL, Orlando, εξ ονόματος της Ομάδας
V, Pradier, εξ ονόματος της Ομάδας ARE, Van der Waal , εξ
ονόματος της Ομάδας I-EDN, Féret, μη εγγεγραμμένος, η κ.
Lindeperg, οι κ.κ. Nassauer, Caccavale, Goerens, η κ. Pailler, οι

κ.κ. Ullmann , Vandemeulebroucke, Le Gallou, η κ. Λαμπράκη,
οι κ.κ. Pirker, Andrews, η κ. Dybkjær, οι κ.κ. Ευφραιμίδης,
Wolf, Hager, White, Moretti .

σίες» είναι ουσιαστική.

Οι διατάξεις στις οποίες η έκφραση αυτή θα μπορούσε να
αναφέρεται είναι πολυάριθμες. θα αναφέρουμε μεταξύ αυτών
ειδικότερα τα άρθρα 92 και 94, που καθορίζουν τις διαδικασίες
που εξετάστηκαν ανωτέρω. Θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι,
έχει την ίδια ισχύ, το άρθρο 24, το οποίο εξουσιοδοτεί τη
Διάσκεψη των Προέδρων να εγκρίνει τις εκθέσεις πρωτοβουλίας
και να καθορίζει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης των περιόδων
συνόδου του Κοινοβουλίου, δικαίωμα το οποίο δεν συμβαδίζει με
την ερμηνεία που δόθηκε εδώ στα άρθρα 92 και 94. Ωστόσο, κάθε
άλλο παρά είναι σαφές ότι θα πρέπει να εξομοιωθούν οι
συστάσεις που εμπίπτουν στους τίτλους V και VI με εκθέσεις
πρωτοβουλίας. Εάν θέλουμε το άρθρο 46 να έχει κάποιο νόημα
και ιδιαίτερα να διαφοροποιείται από την διαδικασία που
καθορίζεται στο άρθρο 45, θα πρέπει να χρησιμεύει στο ξεκίνημα
των διαδικασιών που καθορίζονται στα άρθρα 92 και 94■ οι
τελευταίες μειώνουν, σε μια περιορισμένη κλίμακα την ελευθερία
ελιγμών που δίδεται στη Διάσκεψη των Προέδρων από το άρθρο
24■ υπενθυμίζουμε ωστόσο, ότι το άρθρο 24 δεν παρέχει στη
Διάσκεψη των Προέδρων απεριόριστη αρμοδιότητα όσν αφορά
για παράδειγμα, τον καθορισμό του σχεδίου ημερησίας διατάξεως
των περιόδων συνόδου: η Διάσκεψη προτείνει, η Ολομέλεια έχει
το δικαίωμα της απόφασης.
Συμπέρασμα
Λόγω της σαφούς διατύπωσης, των αρθρων 46, 92 και 94 η
επιτροπή θεωρεί ότι θα ήταν άστοχο να συμβάλει ώστε αυτά να
συμπέσουν με την έννοια τον άρθροv 24 μέσω μιας αναγκαστικής
και ελάχιστα αποδεκτής ερμηνείας, δεδομένου ότι θα επιφέραμε
μια ουσιαστική τροποποίηση στον Κανονισμό. Ίσως η Διάσκεψη
των Προέδρων θα επιθυμούσε η ίδια, υπό το φως της αποκτηϋεί
σας εμπειρίας, να υποβάλει μια πρόταση τροποποιήσεως τον
Κανονισμού.

Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία, πριν από την έναρξη
της προσεχούς συνεδριάσεως, η ερμηνεία αυτή αποτελέσει αντικεί
μενο ενστάσεως εκ μέρους μιας πολιτικής ομάδας ή 29 τουλάχιστον
βουλευτών (άρθρο 162, παράγραφος 4 του Κανονισμού), θα
ί)εο)ρη0εί ως εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, το θέμα αυτό θα
υποβληθεί στο Κοινοβούλιο που θα αποφασίσει με απλή πλειοψη
φία, με την παρουσία του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PODESTA

Αντιπροέδρου
Παρεμβαίνουν η κ. Malone και o κ. Van den Broek, μέλος της
Επιτροπής .
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 13

7. Παρατηρητήριο για τα φαινόμενα ρατσι
σμού και ξενοφοβίας

* (συζήτηση)

H ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκχυση του κ.
Ford, την οποία εξεπόνησε εξ ονόματος της Επιτροπής Πολι
τικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την
πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και
ξενοφοβίας((:θΜ(96)615 - C4-0070/97 - 96/0298(CNS ))
( Α4-01 10/97 )

O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι μετά την καθυστερημένη
διανομή της έκθεσης, η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών
παρατείνεται για σήμερα στις 1 μ.μ. και ότι η ψηφοφορία θα
διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι.
O κ. Ford παρουσιάζει την έκθεσή του.
Παρεμβαίνουν o κ. Tappin , συντάκτης γνωμοδότησης της
Επιτροπής Προϋπολογισμών, η κ. d'Ancona, εξ ονόματος της
Ομάδας PSE, οι κ.κ. Oostlander, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ,
Caccavale, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, Pradier, εξ ονόματος
της Ομάδας ARE, Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, οι κυρίες
Terrôn I Cusí, van Bladel , Zimmermann, οι κ.κ. Flynn, μέλος
της Επιτροπής, Ford, εισηγητής, Flynn, Oostlander o οποίος
υποβάλλει μία ερώτηση στην Επιτροπή στην οποία o κ. Flynn
απαντά.

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.
Ψηφοφορία: Μέρος I σημείο 13 της 9.4.1997

6. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
ΕΕ (συζήτηση)
H κ. Roth παρουσιάζει την έκθεση της, την οποία εξεπόνησε εξ
ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών
Υποθέσεων, σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώ
που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( 1995 ) (Α4-01 12/97)

8. Ανάπτυξη απασχόληση και σύγκλιση (συζή
τηση)
H κ. Randzio-Plath παρουσιάζει την έκθεσή της, που εξεπόνησε
εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής , Νομισματικής και
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Βιομηχανικής Πολιτικής, σχετικά με την Ετήσια Οικονομική

Έκθεση της Επιτροπής για το 1997 — Οικονομική ανάπτυξη,
απασχόληση και σύγκλιση για τη μετάβαση στην ΟΝΕ
(COM(97)0027 - C4-0078/97 ) ( Α4-01 1 1 /97 )

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Hernández Mollar, συντάκτης γνωμοδό
τησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέ
σεων, Alan John Donnelly, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Von
Wogau , πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, o οποίος ομιλεί
επίσης εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, Garosci, εξ ονόματος της
Ομάδας UPE, Gasòliba i Bohm, εξ ονόματος της Ομάδας
ELDR, Ribeiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η κ.
Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας V, οι κ.κ. Castagnède , εξ
ονόματος της Ομάδας ARE, Berthu, εξ ονόματος της Ομάδας
I-EDN, και Cari Lang, μη εγγεγραμμένος.

Δεδομένου ότι έφτασε η ώρα των ψηφοφοριών, η συζήτηση
διακόπτεται στο σημείο αυτό. Θα επαναληφθεί σήμερα το
απόγευμα (Μέρος I, σημείο 15 ).

11 . Πειράματα σε ζώα στον τομέα των καλλυ

ντικών (ψηψοφορία)
Έκθεση Roth-Behrendt — Α4-0017/97

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τροπολογίες που απορρίπτονται : 1 - 2

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά.

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 2).

12. Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος (ψη
φοφορία)
Προτάσεις ψηφίσματος Β4-0147 , 0148 , 0149, 0150, 0151 ,
0152 , 0153 και 0155/97

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ . ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιπρόεδρου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0147 , 0148 , 0149 , 0151 ,
0152 , 0153 και 0155/97 :

ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής

9. Προστασία των εργαζόμενων έναντι των
κινδύνων από καρκινογενείς παράγο
ντες **ΙΙ (ψηφοφορία)
Σύσταση για 2η ανάγνωση Ojala — Α4-0072/97

Παρεμβαίνει η κ. Ojala, εισηγήτρια, η οποία, βάσει του άρθρου
131 , παράγραφος 1 του Κανονισμού, ζητεί την αναβολή της
ψηφοφορίας για την αυριανή ώρα των ψηφοφοριών, δεδομένου
ότι η Επιτροπή οφείλει να παράσχει συμπληρωματικές πληρο
φορίες στο Κοινοβούλιο.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση (Μέρος I , σημείο 8 των ΣΠ της

βουλευτές :
Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Τρακατέλλη, Grossetête και Flemming , εξ ονόματος της
Ομάδας ΡΡΕ,
Cabrol , εξ ονόματος της Ομάδας UPE,

Olsson, Eisma, Dybkjær, Kestelijn και Riis-Jørgensen, εξ
ονόματος της Ομάδας ELDR,
Gonzalez Alvarez, Παπαγιαννάκη, Ευφραιμίδη και Marset
Campos, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Breyer και Lannoye, εξ ονόματος της Ομάδας V,
Barthet-Mayer και Kouchner, εξ ονόματος της Ομάδας
ARE,

που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο

9.4.1997 ).

(o κ. Pimenta συνυπογράφει επίσης την κοινή πρόταση ψηφί
σματος )

10. Εξαγωγές ακάθαρτου πετρελαίου και πε
τρελαιοειδών σε περίπτωση δυσκολιών
όσον αφορά την προμήθεια * (άρθρο 99 του
Κανονισμού) (ψηφοφορία)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί
της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου που καταργεί την
απόφαση 77/ 186/ΕΟΚ σχετικά με τις εξάγωγές ακάθαρτου
πετρελαίου και πετρελαιοειδών από ένα κράτος μέλος στο άλλο
σε περίπτωση δυσκολιών όσο αφορά την προμήθεια
(COM(96)0320 - C4-0083/97 - 96/0302(CNS ))
παραπέμπεται

ουσία : ΕΡΕΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (COM(96)0320 - C4-0083/97 96/0302(CNS ))

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά (το
δεύτερο μέρος της αιτ. σκ. E με ΗΨ (249 υπέρ, 161 κατά, 1
αποχές)· η αιτ. σκ. Z με ΗΨ (258 υπέρ, 158 κατά, 3 αποχές).
Το τρίτο και τέταρτο μέρος της αιτ. σκ. A απορρίπτονται.

Παρεμβασεις:

— η κ. Roth-Behrendt επισημαίνει μία συντακτική διόρθωση
που πρέπει να γίνει στην τελευταία παύλα του προοιμίου:
« Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 1996» θα πρέπει να αντικαταστα
θεί με «Δευτέρα 7 Απριλίου 1997 »

Χωριστές ψηφοφορίες:

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής (Μέρος II,
σημείο 1 ).

αιτ . σκ. B (ARE)· Z (ΡΡΕ)· Θ I (UPE)·
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13. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Ψηφοφορίες κατά τμήματα:
αιτ . σκ. A (ΡΡΕ, PSE, I-EDN):

Εκθεση Roth — Α4-0 1 1 2/97

1ο μέρος : πρώτη πρόταση (έως «αυτή»)
2ο μέρος : δεύτερη πρόταση: κείμενο χωρίς τις λέξεις «και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» και «σθεναρά»
3ο μέρος : οι λέξεις «και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
4ο μέρος : η λέξη «σθεναρά»
αιτ . σκ. E (ΡΡΕ):

1ο μέρος : κείμενο χωρίς τη λέξη «σοβαρές»
2ο μέρος: αυτή η λέξη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 17 με ΗΨ (218 υπέρ, 215 κατά,
2 αποχές)· 12 με ΗΨ (267 υπέρ, 155 κατά, 13 αποχές)· 1 - 9 με
ΗΨ (279 υπέρ, 150 κατά, 3 αποχές)· 2· 3 ( 1ο μέρος) με ΗΨ (220
υπέρ, 192 κατά, 9 αποχές)· 3 (2ο μέρος) με ΗΨ (225 υπέρ, 177
κατά, 1 1 αποχές)· 3 (3ο μέρος)· 4 με ΗΨ (230 υπέρ, 173 κατά, 2
αποχές)· 6· 7 με ΗΨ (216 υπέρ, 174 κατά, 7 αποχές)· 8

παρ. 2 (I-EDN)

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 16 με ΗΨ (205 υπέρ, 211
κατά, 8 αποχές)· 11· 1 3 ( 1 o μέρος) με ΟΚ· 1 4 με ΗΨ ( 1 97 υπέρ,
205 κατά, 5 αποχές)· 19· 5 με ΗΨ ( 102 υπέρ, 168 κατά, 24

1ο μέρος: έως «κριτήρια»
2ο μέρος : υπόλοιπο

αποχές)· 15 με ΟΚ· 18

παρ. 5 (I-EDN)

1ο μέρος: έως «Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
2ο μέρος : υπόλοιπο

Τροπολογίες που καταπίπτουν: 1 3 (2ο μέρος)
Τροπολογίες που αποσύρονται: 10

παρ. 7 (I-EDN)

παρ. 11 (I-EDN)

Τα διάφορα τμήματα του κείμενου εγκρίνονται διαδοχικά, 14η
παύλα με ΗΨ (244 υπέρ, 162 κατά, 20 αποχές), 17η παύλα με
ΗΨ ( 254 υπέρ, 147 κατά, 23 αποχές), οι παράγραφοι 18 ( 1ο
μέρος) με ΟΚ, 18 (3ο μέρος) με ΟΚ, 43 με ΗΨ (219 υπέρ, 203
κατά, 13 αποχές)· 47 ( 1ο μέρος) με ΗΨ (243 υπέρ, 174 κατά, 5
αποχές)· 53 με ΟΚ- 54 με ΟΚ· 57 με ΟΚ· 58 με ΟΚ· 59 με ΟΚ·
79 με ΗΨ (222 υπέρ, 188 κατά, 6 αποχές)· 83 με ΗΨ (206 υπέρ,
189 κατά, 9 αποχές)· 104 με ΗΨ ( 205 υπέρ, 195 κατά, 17
αποχές)· 142 με ΟΚ· 146 με ΟΚ.

1ο μέρος : έως «επιτροπολογίας»
2ο μέρος : έως «Διάσκεψης»
3ο μέρος : υπόλοιπο

Απορρίπτονται οι παράγραφοι 1 8 (2ο μέρος) με ΟΚ, 54 με ΟΚ,
57 με ΟΚ, 62, 72, 77 με ΗΨ ( 108 υπέρ, 287 κατά, 6 αποχές), 78 ,

1ο μέρος : κείμενο χωρίς τη λέξη «επαρκώς»
2ο μέρος : αυτή η λέξη
παρ. 10 (I-EDN)
1ο μέρος : έως «ΓΤΟ»
2ο μέρος : υπόλοιπο

86 .

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:

Οι αιτ. σκ. Δ έως ΚΓ και η παράγραφος 39 καταπίπτουν.

αιτ . σκ. Δ (I-EDN)

ψήφισαν:

411

υπέρ :

406

κατά :

5

αποχές :

0

παρ. 5 ( 1ο μέρος) (ARE)
ψήφισαν:
υπέρ:
κατα :

αποχές :

407
360
45
2

παρ. 5 (2ο μέρος) (ARE)
ψήφισαν:
υπέρ:
κατα :

αποχές :

404
388
12
4

Με ΟΚ (I-EDN, V), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα
ψήφισαν:
428

υπέρ:

407

κατα :

2

αποχές :

19

(Μέρος I, σημείο 3)

(H πρόταση ψηφίσματος Β4-0150/97 καταπίπτει).

Παρεμβασεις:

— o κ. Πρόεδρος επισημαίνει σφάλματα στο γερμανικό
κείμενο στις παραγράφους 34 και 53·
— κατά τη ψηφοφορία επι της παραγράφου 18, οι κ.κ.
Fabre-Aubrespy, Carlo Casini , Andrews και η κ. OomenRuijten, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε επί του
προκειμένου

— πριν από τη ψηφοφορία επί της παραγράφου 39, o κ.
Schulz ερωτά μήπως η παράγραφος αυτή καταπίπτει λόγω της
εγκρίσεως της τροπολογίας 9· η εισηγήτρια το επιβεβαιώνει
αφού ζητήθ*ηκε η γνώμη της από τον κ. Πρόεδρο·
— μετά από τη ψηφοφορία επί της παραγράφου 42, o κ. Van
der Waal επισημαίνει ότι οι παράγραφοι 42 και 43 έχουν
αντιστραφεί, ειδικότερα στο ολλανδικό κείμενο

— πριν από τη ψηφοφορία επί της παραγράφου 43 , η κ.
Oomen-Ruijten σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας
αυτής·

— πριν από τη ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3 , η εισηγή
τρια για να εξηγήσει τη ψηφοφορία κατά τμήματα που ζήτησε η
Ομάδα V·

28.4.97
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— πριν από τη ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3 ( 1ο μέρος),
η κ. Oomen-Ruijten και o κ. Schulz επί της διαδικασίας·

— πριν από τη ψηφοφορία επί της παραγράφου 78, o κ.
Ρουμπάτης να ζητήσει από τον κ. Πρόεδρο να ομιλεί πιό αργά

τροπ. 3 (V)

1ο μέρος : πρώτη παύλα
2ο μέρος: δεύτερη παύλα
3ο μέρος: τρίτη παύλα

όταν αναφέρει αριθμούς·

— πριν από τη ψηφοφορία επί της παραγράφου 82, οι κυρίες
Green, για να επισημάνει ότι αντίθετα από ό,τι ανακοινώθηκε

έχει αποσυρθεί η τροπολογία 10 και όχι η τροπολογία 14, και η
εισηγήτρια που επιβεβαιώνει ότι η τροπολογία 14 της Ομάδας
V δεν έχει αποσυρθεί
— πριν από τη ψηφοφορία επί της τροπολογία 15 , η εισηγή
τρια που επισημαίνει ένα σφάλμα στο σουηδικό κείμενο της
τροπολογίας αυτής·

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:

τροπ. 13 ( 1ο μέρος) (I-EDN)
ψήφισαν :

425

υπέρ:

79

κατα :

327

αποχές :

19

παρ. 18 ( 1ο μέρος) (I-EDN)
Χωριστές ψηφοφορίες:
παύλες 4 έως 6 (όλες μαζί)· 14 (ΡΡΕ)· 15 (ΡΡΕ, UPE)· 17, 18,
19, 20 έως 22 (όλες μαζί), 26, 27 ια) και ιβ) (ΡΡΕ)· παρ. 1
(ΡΡΕ)· 8 (ELDR, ΡΡΕ, UPE)· 9 (ΡΡΕ, UPE)· 10 και 11 (όλες
μαζί), 12 και 13 (όλες μαζί)· 26 (ELDR)· 27 (ΡΡΕ)· 31 (ΡΡΕ,
UPE)· 32 (ΡΡΕ)· 37 (UPE)· 38 (ΡΡΕ, UPE)· 40 (ELDR)· 41
(UPE)· 43 (ELDR, ΡΡΕ, UPE)· 50 (ΡΡΕ, UPE)· 51 και 52 (όλες
μαζί) (ΡΡΕ)· 62 (ΡΡΕ, PSE)· 63 , 69, 77 (ΡΡΕ, PSE)· 78 (ΡΡΕ,
PSE, UPE)· 79 (ELDR, ΡΡΕ, UPE)· 81 (ΡΡΕ, UPE)· 83 (ELDR,
ΡΡΕ, UPE)· 84 (ΡΡΕ, UPE)· 85 (UPE)· 86 (ELDR, ΡΡΕ, PSE,
UPE)· 88 (UPE)· 90, 91 έως 93 (όλες μαζί) (ΡΡΕ)· 94 (UPE)· 95
και 96 (όλες μαζί) (ΡΡΕ, UPE)· 97 (ΡΡΕ, UPE)· 98 (ΡΡΕ)· 99
(ΡΡΕ, UPE)· 100 (ΡΡΕ, UPE)· 102 και 103 (όλες μαζί) (ΡΡΕ,
UPE)· 104 (ELDR , ΡΡΕ, UPE)· 105 (ΡΡΕ, UPE)· 111 (ΡΡΕ)·
127 , 133 , 137 , 138 , 139 (ΡΡΕ)· 142 (ΡΡΕ, UPE)· 146 (ΡΡΕ,
UPE)· 147 (ΡΡΕ)· 148 (ΡΡΕ)· 149 (ELDR)· 150 (ΡΡΕ)· 164
(ELDR)

Ψηφοφορίες κατα τμήματα:
τροπ. 13 (UPE)

1ο μέρος : κείμενο χωρίς τη λέξη «ενεργητικής»
2ο μέρος : αυτή η λέξη
παρ. 18 (ΡΡΕ, PSE, UPE)
1ο μέρος : έως «γερόντων» χωρίς τη λέξη «ενεργητικής»
2ο μέρος : αυτή η λέξη
3ο μέρος : υπόλοιπο
παρ . 44 (UPE)

1ο μέρος : έως «όλων των κρατών μελών»
2ο μέρος : υπόλοιπο

ψήφισαν :

437

υπέρ :

223

κατα :

195

αποχές :

παρ. 18 (2ο μέρος) (I-EDN)
ψήφισαν:
υπέρ:
κατα :

αποχές :

19

408

50
35 1

7

παρ. 18 (3ο μέρος) (I-EDN)
ψήφισαν:
υπέρ:
κατα :

αποχές :

421
396
21

4

παρ. 53 (PSE)
ψήφισαν:
υπέρ :

422
338

κατα:

73

αποχές :

11

παρ. 54 (PSE)
ψήφισαν :
υπέρ:

404
191

κατα :

202

αποχές :

11

παρ. 57 (PSE)
ψήφισαν:
υπέρ:

43 1
198

κατα :

219

αποχές :

14

παρ. 47 (UPE)

1ο μέρος : έως «να συνέρχονται»
2ο μέρος : υπόλοιπο
παρ. 55 (ΡΡΕ)
1ο μέρος : έως «προτάσεων»
2ο μέρος : υπόλοιπο
παρ. 61 (ΡΡΕ)
1ο μέρος : έως «ενοχή του»
2ο μέρος : υπόλοιπο

παρ. 58 (PSE)
ψήφισαν:
υπέρ :

422
345

κατα :

66

αποχές :

11

παρ. 59 (PSE)
ψήφισαν :
υπέρ:

407
347

κατα :

47

αποχές :

13
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παρ. 142 (GUE/NGL, I-EDN)
ψήφισαν:
υπέρ :

404
213
186
5

κατά :

αποχές :

τροπ . 15 (I-EDN)
ψήφισαν :

401
83
311
7

υπέρ :
κατά :

αποχές :

παρ . 146 (ΡΡΕ)
ψήφισαν:
υπέρ :

400
221
174
5

κατά :

αποχές :

Με ΟΚ (ΡΡΕ, PSE), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα
ψήφισαν :
406
υπέρ:
1 74
κατά:

1 66

αποχές :

66

(Μέρος II, σημείο 4).
*

*

*

Αιτιολογήσεις ψήφου:

Παρ. 18 ( 1ο μέρος)
H κ. Beres ήθελε να ψηφίσει κατά
Παρ. 18 (2ο μέρος)
Οι κυρίες Roth και Berès ήθελαν να ψηφίσουν κατά, o κ. Carlo
Casini ήθελε να ψηφίσει κατά και όχι υπέρ .
Παρ. 18 (3ο μέρος)
H κ. Berès ήθελε να ψηφίσει υπέρ
Παρ. 53
H κ. Carlsson ήθελε να ψηφίσει υπέρ και όχι να απόσχει, η κ.
Berès ήθελε να ψηφίσει υπέρ .
Παρ. 54
H κ. Berès ήθελε να ψηφίσει υπέρ.
Παρ. 57
H κ. Beres ήθελε να ψηφίσει κατά.
Παρ. 58
H κ. Berès ήθελε να ψηφίσει υπέρ.
Παρ. 59
Οι κυρίες Berès και Soltwedel-Schäfer, ήθελαν να ψηφίσουν
υπέρ.
Παρ. 142
O κ. Imaz San Miguel ήθελε να απόσχει και όχι να ψηφίσει
κατά, η κ. Berès ήθελε να ψηφίσει υπέρ.
Τροπ . 5

Έκθεση Roth-Behrendt Α4-0017/97

H κ. Cederschiold ήθελε να ψηφίσει υπέρ και όχι κατά, η κ.

— προφορικές: o κ. Tamino, εξ ονόματος της Ομάδας V
— γραπτές: οι κ.κ. Ευφραιμίδης· Wibe· οι κυρίες Carlotti·
Reding· Sandbæk.

Berès ήθελε να ψηφίσει κατά.

Ψήφισμα σχετικά με τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο

— προφορικές: η κ. Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας V

— γραπτές: η κ. Jackson· οι κ. κ. Berthu· Holm - Lindqvist
Souchet· Deprez- η κ. Pery
Έκθεση Roth Α4-01 12/97

— προφορικές: o κ. Le Gallou

— γραπτές: οι κ.κ. Gollnisch· Miranda· η κ. Reding· η κ.

Παρ. 146
H κ. Berès ήθελε να ψηφίσει υπέρ, o κ. Gasòliba i Bohm ήθελε
να ψηφίσει κατά.
Τελική ψηφοφορία
O κ. Liese ήθελε να ψηφίσει κατά, η κ. Berès ήθελε να ψηφίσει
υπέρ, η κ. Dybkjær ήθελε να ψηφίσει υπέρ και όχι να απόσχει, o
κ Hume ήθελε να απόσχει και o κ. Imaz San Miguel ήθελε να
απόσχει και όχι να ψηφίσει κατά. H κ. Peijs ήθελε να ψηφίσει
κατά και όχι υπέρ.
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Kirsten M. Jensen , οι κ.κ. Blak , Iversen , Sindal-Virrankoski - η

κ. Lis Jensen, οι κ.κ. Svensson, Sjöstedt, Holm , η κ. Eriksson, o
κ. Bonde, οι κυρίες Sandbæk, Ryynänen, Lindholm, o K.
Seppänen, η κ. Anttila, Väyrynen, Gahrton , Lindqvist, Krarup·
οι κ. K. Berthu· Andersson , Waidelich , Hulthén , Wibe· Lucas

Pires· Imaz San Miguel· Banotti .
*

*

*

14. Συζήτηση επίκαιρων (κατάλογος των προς
εγγραφή θεμάτων)
Σύμφωνα με το άρθρο 47, παράγραφος 2 του Κανονισμού,
καταρτίστηκε o κατάλογος των θεμάτων για τη συζήτηση
επικαίρων, επειγόντων και σημαντικών θεμάτων που θα διεξα
χθζί την Πέμπτη .
0 κατάλογος αυτός περιλαμβάνει 33 προτάσεις ψηφίσματος

Διορθώσεις/προθέσεις ανακοινωθεισών ψήφων

και έχει ως εξής :

Ψήφισμα σχετικά με τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο

I.

H κ. Berès ήθελε να ψηφίσει υπέρ της αιτ. σκ. Δ, της παρ. 5 ( 1 o
μέρος), της παρ. 5 (2ο μέρος) και στην τελική ψηφοφορία.

Β4-0294/97 της Ομάδας PSE

Έκθεση Roth — Α4-01 12/97

Τροπ. 13 ( 1ο μέρος)
H κ. Berès ήθελε να ψηφίσει κατα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ

Β4-0297/97
Β4-0308/97
Β4-03 1 9/97
Β4-0326/97
Β4-0329/97

της
της
της
της
της

Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας

ΡΡΕ
ARE
ELDR
των Πρασίνων
GUE/NGL
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II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΖΑΪΡ

λόγου αυτού, οι οποίες θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες και
γραπτές και να προέρχονται από μία πολιτική ομάδα ή από

Β4-0288/97
Β4-0298/97
Β4-0307/97
Β4-0309/97
Β4-03 1 3/97
Β4-0327/97
Β4-0330/97

είκοσι εννέα τουλάχιστον βουλευτές, οφείλουν να κατατείνουν

της
της
της
της
της
της
της

Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας

ELDR
ΡΡΕ
UPE
ARE
PSE
των Πρασίνων
GUE/NGL

σήμερα πριν από τις 8 μ.μ. , η δε ψηφοφορία επί των ενστάσεων
αυτών θα γίνει χωρίς συζήτηση στην αρχή της αυριανής
συνεδρίασης.
(H συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.35 μ.μ. και επαναλαμβάνε
ται στις 3 μ.μ.)

III . ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κύπρος
Β4-0286/97 των Ομάδων PSE, ΡΡΕ, UPE, ELDR, GUE/NGL,
των Πρασίνων

Τουρκεστάν/Κίνα
Β4-0289/97
Β4-0296/97
Β4-03 1 1 /97
Β4-0323/97
Β4-0320/97

της
της
της
της
της

Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας

ELDR
ΡΡΕ
ARE
των Πρασίνων
ELDR

Κατάσταση στις ρωσικές φυλακές
Β4-0325/97 της Ομάδας των Πρασίνων
Β4-0332/97 της Ομάδας GUE/NGL
Λαος

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

Αντιπροέδρου

15. Ανάπτυξη απασχόληση και σύγκλιση (συνέ
χεια της συζήτησης)
Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Metten, Cassidy, η κ. Soltwedel-Schäfer,
η οποία επισημαίνει επίσης ένα σφάλμα στη γερμανική απόδοση
της τροπολογίας 8 , η κ. Lis Jensen, οι κ.κ. Lukas, Fayot,
Fourçans, Svensson, Moretti , Caudron, Langen , Θεωνάς ,
Κατηφόρης, Wim van Velzen , Willockx , Wibe, Pérez Royo, de
Silguy , μέλος της Επιτροπής , και η κ. Randzio-Plath η οποία
υποβάλλει μια ερώτηση στην Επιτροπή, στην οποία o κ. de
Silguy απαντά.

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

Β4-029 1 /97 της Ομάδας PSE

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 14 των ΣΠ της 9.4.1997

Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Β4-0301 /97 της Ομάδας ΡΡΕ

16. Μηχανισμός οικονομικής στήριξης των ισο
ζυγίων πληρωμών (συζήτηση)

IV . ΥΕΜΕΝΗ

Β4-0293/97 της Ομάδας PSE
V.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕ

ΛΙΑ (ΡΩΣΙΑ ) ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

O κ. Metten παρουσιάζει την έκθεσή του την οποία εξεπόνησε εξ
ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής , Νομισματικής και Βιο
μηχανικής Πολιτικής, επί της έκθεσης της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εξέταση του μηχα
νισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου
πληρωμών των κρατών μελών — Κανονισμός του Συμβουλίου
88/ 1969/ΕΟΚ - (<Χ>Μ(96)0545 - C4-0588/96 ) (Α4-0105/97 )

Βουλγαρία
Β4-0295/97
Β4-03 1 4/97
Β4-03 1 7/97
Β4-0335/97

της
της
της

της

Ομάδας ΡΡΕ
Ομάδας PSE
Ομάδας ELDR
Ομάδας των Πρασίνων

Καρέλια
Β4-0299/97
Β4-03 1 2/97
Β4-03 1 6/97
Β4-0333/97
Β4-03 34/97

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Herman, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ,
Κατηφόρης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cox , εξ ονόματος
της Ομάδας ELDR, Castagnède, εξ ονόματος της Ομάδας
ARE, Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας I-EDN, Willockx , η κ.
Peijs και o κ. de Silguy , μέλος της Επιτροπής .

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.
της
της
της
της
της

ΡΡΕ
PSE
ELDR
GUE/NGL

Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας
Ομάδας των Πρασίνων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του «ούρου 47 , παράγραφος 3 του
Κανονισμού, o συνολικός χρόνος αγόρευσης για τη συζήτηση
της Πέμπτης έχει κατανεμηθεί ως ακολούθως εκτός και εάν
τροποποιηθεί o κατάλογος :
για κάθε έναν από τους εισηγητές :
βουλευτές :

1 λεπτό
60 λεπτά συνολικά

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του αρθρου
47 του Κανονισμού, οι ενδεχόμενες ενστάσεις κατά του κατα

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 15 των ΣΠ της 9.4.1997

17. Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομη
χανίας (συζήτηση)
O κ. García-Margallo y Marfil παρουσιάζει την έκθεσή του, την
οποία εξεπόνησε εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής,
Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής, σχετικά με την
ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη συγκριτική αξιολό
γηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
(COM(96)C)463 - C4-0622/96 ) (Α4-01 13/97 )

Παρεμβαινει o κ. Wolf, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτρο
πής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων .
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ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. HAARDER

Αντιπροέδρου

Παρεμβαίνουν o κ. Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, η κ.
Peijs, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, o κ. Giansily, εξ ονόματος
της Ομάδας UPE, η κ. Kestelijn-Sierens, εξ ονόματος της
Ομάδας ELDR, οι κ.κ. Κατηφόρης, Malerba, Caudron και
Bangemann , μέλος της Επιτροπής.
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης .

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 35 του κ. Felipe Camisόn Asensio : Συμφωνία για τις
τεχνολογίες πληροφόρησης του ΚΓΣ (ΙΤΑ)

O Sir Léon Brittan, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, απαντά στην
ερώτηση καθώς και στην συμπληρωματική ερώτηση του κ.
Camisόn Asensio .

Ερώτηση 36 του κ. Hugh McMahon : Ντάμπιγκ στο νορβηγικό
σολομό

Ψηφοφορία: Μέρος I , σημείο 16 των ΣΠ της 9.4.1997

O Sir Léon Brittan απαντά στην ερώτηση καθώς και στις
συμπληρωματικές ερωτήσεις του κ. McMahon και η κ. Thors .

18. Αδεια οδήγησης

Ερώτηση 37 του κ. Richard Howitt: Δασμοί αντι-ντάμπινγκ
στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα

**ΙΙ (συζήτηση)

O κ. Farassino παρουσιάζει την έκθεσή του, την οποία εξεπό
νησε εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,
σχετικά με την άδεια οδήγησης (C4-001 1 /97 — 96/0040(SYN))
(Α4-0087/97)

O Sir Léon Brittan απαντά στην ερώτηση καθώς και στις
συμπληρωματικές ερωτήσεις των κ.κ. Cunningham, αναπληρω
τή του συντάκτη, Titley και Smith.

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Morris, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Ερώτηση 38 της κ. Glenys Kinnock: Σχέδιο Panam

Stenmarck, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, Wijsenbeek, εξ
ονόματος της Ομάδας ELDR, Belleré, μη εγγεγραμμένος, η κ.
Schmidbauer, οι κ.κ. Koch, Ferber, White και Bangemann,
μέλος της Επιτροπής.

O Sir Léon Brittan απαντά στην ερώτηση καθώς και στην
συμπληρωματική ερώτηση της κ. Kinnock.

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης .
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 9 των ΣΠ της 9.4.1997

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GUTIERREZ DIAZ

H Ερώτηση 39 του κ. Bernd Posselt δεν εξετάστηκε, διότι ήδη
αποτελεί θέμα της ημερήσιας διάταξης της παρούσας περιόδου
συνόδου .

Ερώτηση 40 του κ. Gérard Collins : Περιφερειακή πολιτική
στην Ιρλανδία
H κ. Wulf-Mathies, μέλος της Επιτροπής, απαντά στην ερώτη
ση καθώς και στην συμπληρωματική ερώτηση του κ. Gérard
Collins .

Αντιπροέδρου
Ερώτηση 41 του κ. Hans Lindqvist: Πιο αποτελεσματικά
διαρθρωτικά ταμεία

19. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την
Επιτροπή)

H κ. Wulf-Mathies απαντά στην ερώτηση καθώς και στις
συμπληρωματικές ερωτήσεις των κ.κ. Lindqvist και Wibe.

Το Σώμα εξετάζει σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή
(Β4-0164/97)

Ερώτηση 42 του κ. Gary Titley : Πολιτική για τα διαρθρωτικά
ταμεία μετά το 1999

Πρώτο μέρος

H κ. Wulf-Mathies απαντά στην ερώτηση καθώς και στις
συμπληρωματικές ερωτήσεις του κ. Titley, της κ. McCarthy και
του κ. Pomés Ruiz .

Ερώτηση 30 του κ. Κωνσταντίνου Χατζιδάκη : Έλεγχοι και
συστήματα ελέγχου για την εξακρίβωση απατών και γενικότερα
ατασθαλιών στα διάφορα αγροτικά προϊόντα
H κ. Gradin, μέλος της Επιτροπής, απαντά στην ερώτηση καθώς
και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις του κ. Χατζιδάκη, της κ.
Redondo Jiménez και o κ. Filippi .

H ερώτηση 31 του κ. Raymonde Dury καταπίπτει, δεδομένου

Οι ερωτήσεις 43, 44 και 45 θα λάβουν γραπτές απαντήσεις.
Ερώτηση 46 του κ. Robin Teverson : B SE και άρση της
απαγόρευσης εξαγωγών βοείου κρέατος από το ΗΒ
O κ. Fischler, μέλος της Επιτροπής, απαντά στην ερώτηση
καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις του κ. Mulder,
αναπληρωτή του συντάκτη, και η κ. Hardstaff.

ότι o συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 32 του κ. Staffan Burenstam Linder: Το κόστος της
διεύρυνσης προς Ανατολάς
O κ. Van den Broek, μέλος της Επιτροπής, απαντά στην
ερώτηση καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις του κ.
Burenstam Linder, των κυριών Hardstaff, Redondo Jiménez .

Ερώτηση 47 του κ. Astrid Thors : Ενισχύσεις στις εξαγωγές
ζώντων ζώων προς σφαγή

O κ. Fischler απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρω
ματικές ερωτήσεις των κυριών Thors, Anttila και του κ. Eisma.
Ερώτηση 48 του κ. Lyndon Harrison : Αντιβιοτικά στις τροφές
για χοίρους

Οι ερωτήσεις 33 του κ. Elly Plooij-van Gorsel και 34 de Niall
Andrews καταπίπτουν, δεδομένου ότι οι συντάκτες τους απου
σιάζουν.

O κ. Fischler απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρω
ματικές ερωτήσεις των κ.κ. Harrison και Sjöstedt.
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Κηρύσσει τη λήξη της ώρας των ερωτήσεων προς την Επιτροπή.

22. Ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύ
σεων για επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα
των κινητών αξιών ***Π (συζήτηση)

Παρεμβαίνει o κ. Eisma σχετικά με τη διεξαγωγή της ώρας των
ερωτήσεων και πιο συγκεκριμένα για το γεγονός ότι δεν

H κ. Oddy παρουσιάζει τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση, που
εκπονήθηκε εξ ονόματος της εξ ονόματος της Επιτροπής
Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών, επί της

O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι ερωτήσεις 49 έως 91 θα
λάβουν γραπτές απαντήσεις.

εκφωνήθηκαν οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο τρίτο
μέρος.

O κ. Πρόεδρος του απαντά ότι στο μέλλον 0« προαπαιτήσει να
κατανείμει καλύτερα τον χρόνο που είναι αφιερωμένος στις
ερωτήσεις .

(H συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ. και επαναλαμβάνε
ται στις 9 μ.μ.)

κοινής θέσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της
έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου για την τροποποιήση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφάλαιων των
επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων και
την οδηγία 93/22/ΕΟΚ τον Συμβουλίου που αφορά τις επενδυ
τικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (C4-0005/97 —
95/01 88(COD )) (Α4-0093/97 ).

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Alber, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ,
Janssen van Raay, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, και Monti ,
μέλος της Επιτροπής .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. CAPUCHO

Αντιπροέδρου

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 10 των ΣΠ της 9.4.1997

23. Δικαίωμα παρακολούθησης ***Ι (συζήτη
20. Χαρακτήρας και διακανονισμού και σύστα
ση ασφαλειών ***Ι (συζήτηση)
O κ. Lehne παρουσιάζει την έκθεσή του, που εξεπόνησε εξ
ονόματος εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και
Δικαιωμάτων των Πολιτών, για την πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον
οριστικό χαρακτήρα του διακανονισμού και τη σύσταση ασφα
λειών (COM(96)0193 - C4-0306/96 - 96/01 26(COD)) (Α4
0097/97 ).

Παρεμβαίνουν o κ. Rothley, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, η κ.
Palacio Vallelersundi , εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, οι κ.κ.
Janssen van Raay, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, και Monti ,
μέλος της Επιτροπής .

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης .
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 7 των ΣΠ της 9.4.1977

ση)
H κ. Palacio Vallelersundi παρουσιάζει την έκθεσή της, εξ
ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων
των Πολιτών, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το δικαίωμα
παρακολούθησης του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου
(COM(96)0097 - C4-0251 /96 - 96/0085(COD)) (Α4-0030/
97 ).

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Kerr, συντάκτης γνωμοδότησης της
Επιτροπής Πολιτισμού, Medina Ortega, εξ ονόματος της
Ομάδας PSE, οι κυρίες Mosiek-Urbahn, εξ ονόματος της
Ομάδας ΡΡΕ, Schaffner, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, Thors,
εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, Sierra Gonzalez, εξ ονόματος
της Ομάδας GUE/NGL, οι κ.κ. Ullmann , εξ ονόματος της
Ομάδας V, Krarup, εξ ονόματος της Ομάδας I-EDN, Cot, οι
κυρίες McIntosh, Ryynänen, Eriksson, οι κ.κ. Barzanti , Carlo

Casini , οι κυρίες Gebhardt, Vaz da Silva, o k. Rothley, οι κυρίες
Μούσχουρη, Oddy και Monti, μέλος της Επιτροπής .
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

21. Απλούστερη νομοθεσία (SLIM) (συζήτηση)

Ψηφοφορία: Μέρος 1, σημείο 12 των ΣΠ της 9.4.1997

O κ. Crowley παρουσιάζει την έκθεσή του, που εξεπόνησε εξ
ονόματος εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και
Δικαιωμάτων των Πολιτών, σχετικά με την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
«Απλούστερη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά (SLIM):
πειραματικό σχέδιο» (COM(96) 0204 — C4-0446/96) (Α4

24. Μάζες και διαστάσεις οχημάτων με κινητή
ρα ***ΙΙ (συζήτηση)

0108/97 ).

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Murphy, συντάκτης γνωμοδότησης της
οικονομικής επιτροπής, Cot, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, η κ.
Mosiek-Urbahn, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, o κ. Janssen

van Raay, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, η κ. Thors , εξ
ονόματος της Ομάδας ELDR, οι κ.κ. Scarbonchi , εξ ονόματος
της Ομάδας ARE, Wijsenbeek και Monti , μέλος της Επιτρο

O κ. Barton παρουσιάζει την έκθεσή του, που εξεπόνησε εξ
ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιο
μηχανικής Πολιτικής, σχετικά με τη κοινή θέση που καθόρισε το
Συμβούλιο εν όψει της εγκρίσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μάζες και τις
διαστάσεις ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και
των ρυμουλκούμενων τους και που τροποποιεί την οδηγία
70/ 156/ΕΟΚ (C4-0632/96 - 91 /0348(COD )) (Α4-0102/97 ).

πής .

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Monti , μέλος της Επιτροπής, Barton ,
εισηγητής, επ ' αυτής της παρέμβασης, και Monti .

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

Ψηφοφορία : Μέρος I, σημείο 8 των ΣΠ της 10.4.1997

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 11 των ΣΠ της 9.4.1997
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25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνε
δρίασης
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η ημερήσια διάταξη της
αυριανής συνεδρίασης καθορίστηκε ως εξής :
από 9 π.μ. έως 1 μ.μ. , από 3 μ.μ. έως 7 μ.μ. και από 9 μ.μ. έως
12 τα μεσάννχτα
από 9 π. μ. έως 9.15 π. μ.

— δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την
κατάσταση στο Χονγκ-Κονγκ (ακολουθούμενες από συζή
τηση)

— κοινή συζήτηση τεσσάρων εκθέσεων Mamère, Lange, Eis
ma και Gonzalez Alvarez σχετικά με τις εκπομπές οχημά
των με κινητήρα ***Ι
— έκθεση Ghilardotti για τις διακρίσεις λόγω φύλου

**Ι

— συζήτηση επικαίρων (ενστάσεις)
στις 12 το μεσημέρι

από 9.15 π.μ. έως 12 το μεσημέρι, από 3 μ.μ. έως έως 5.30 μ. μ.
και απο 9 μ.μ. έως 12 τα μεσάνυχτα
—

κοινή συζήτηση πέντε εκθέσεων Wynn , Dankert, Blak και
Bosch για την χορήγηση απαλλαγής

—

κοινή συζήτηση επί της σύστασης Αλαβάνου και της
δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική
διαδικασία στη Μέση Ανατολή ***

— δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την
κατάσταση στην Αλβανία (ακολουθούμενη από συζήτηση)

— ώρα των ψηφοφοριών
απο 5.30 μ. μ. έως 7, μ.μ.

— ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
(Ληξη της συνεδρίασης στις 11.25 μ.μ.)

Julian PRIESTLEY

Ursula SCHLEICHER

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος
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ΜΕΡΟΣ

II

Κείμενα πού εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. Εξαγωγές πετρελαίου σε περίπτωση δυσκολιών όσον αφορά την προμή
θεια * (άρθρο 99 του Κανονισμού)
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που καταργεί την απόφαση 77/186/ΕΟΚ σχετικά με τις
εξαγωγές ακαθάρτου πετρελαίου και πετρελαιοειδών από ένα κράτος μέλος στο άλλο σε
περίπτωση δυσκολιών όσον αφορά την προμήθεια (COM(96)0320 — C4-0083/97 — 96/0302(CNS))
(Διαδικασία διαβούλευσης )

H πρόταση αυτή εγκρίνεται .

2. Πειράματα σε ξωα στον τομέα των καλλυντικών
Α4-0017/97

Ψήφισμα για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη, επικύρωση και νόμιμη αποδοχή
των μεθόδων που μπορούν να υποκαταστήσουν τα πειράματα σε ζώα στον τομέα των καλλυντικών
προϊόντων - 1995 (CQM(96)0365 - C4-0662/96)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 1 995 , σχετικά με την ανάπτυξη, επικύρωση και
νόμιμη αποδοχή των μεθόδων που μπορούν να υποκαταστήσουν τα πειράματα σε ζώα στον τομέα των
καλλιιντικών προϊόντων (CC)M(96)0365 — C4-0662/96),
— έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 1 994, σχετικά με την ανάπτυξη, επικύρωση και
νόμιμη αποδοχή των μεθόδων που μπορούν να υποκαταστήσουν τα πειράματα σε ζώα στον τομέα των
καλλυντικών προϊόντων (CC)M(94)0606 — C4-01 15/95 ), καθώς και το σχετικό ψήφισμά του της 14ης
Ιουλίου 1995 ('),

— έχοντας υπόψη την απόφασή του στη δεύτερη ανάγνωση της 2 1 ης Απριλίου 1 993 (2) για την κοινή θέση
που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, με στόχο την έγκριση οδηγίας για την έκτη τροποποίηση της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών, όσον αφορά τα καλλυντικά
προϊόντα (C3-0010/93 - 00/0307 (SYN)),
—

έχοντας υπόψη την οδηγία 93/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 , για την έκτη
τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον

αφορά τα καλλυντικά προϊόντα (3),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των
Καταναλωτών (Α4-0017/97 ),

1 . εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να υποβάλει προτάσεις για να αναστείλει
επί διετία την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης για την οποία δεν προβλέπονται εναλλακτικές
μέθοδοι πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 ,

2.

αποδοκιμάζει την καθυστερημένη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής για το 1995 , όσον αφορά

την ανάπτυξη, επικύρωση και νόμιμη αποδοχή των μεθόδων που μπορούν να υποκαταστήσουν τα
πειράματα σε ζώα, στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων, παρά την επιτακτική ανάγκη να αξιολογηθούν
C)
(2)

C)

ΕΕ C 249 της 25.09.1995 . σελ . 207 .
ΕΕ C 150 της 31.05.1993 , σελ . 123 .
ΕΕ L 151 της 23.06.1993 , σελ . 32 .
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οι εξελίξεις στον εν λόγω τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της Επιτροπής στο πλαίσιο της οδηγίας
93/35/ΕΟΚ, να υποβάλει το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997 , οιαδήποτε πρόταση για την ολική ή
μερική άρση της απαγόρευσης επί της εμπορευματοποίησης των καλλυντικών προϊόντων ή συστατικών
καλλυντικών προϊόντων, για τα οποία έχουν γίνει πειράματα σε ζώα, μετά την 1η Ιανουαρίου 1998·

3 . αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τρία έτη μετά την έγκριση της οδηγίας 93/35/ΕΟΚ, η Επιτροπή δεν έχει
ακόμη τη δυνατότητα να παράσχει αναλυτικές στατιστικές για τη δοκιμασία των καλλυντικών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει, παρά το γεγονός ότι έχει διατυπωθεί — στο άρθρο 4, παράγραφος 1 ,
σημείο ι) της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/35/ΕΟΚ) — σαφής υποχρέωση
των κρατών μελών να συλλέξουν τις εν λόγω πληροφορίες, και της Επιτροπής , να παράσχει ακριβή
στοιχεία, όσον αφορά τον αριθμό και το είδος των πειραμάτων για τα καλλυντικά προϊόντα στο πλαίσιο
της ετήσιας έκθεσής της·

4. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι έχει σημειωθεί τόσο μικρή πρόοδος στην υποκατάσταση των πειραμάτων
με ζώα από δοκιμασίες καλλυντικών με εναλλακτικές μεθόδους, γεγονός το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά
για το κατά πόσον έχουν καταναλωθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για την ανάπτυξη και επικύρωση των εν
λόγω εναλλακτικών μεθόδων, όπως απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 , σημείο ι), της
προαναφερθείσας οδηγίας 76/768/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/35/ΕΟΚ)·

5 . σημειώνει ότι η Επιτροπή πλέον αναγνωρίζει ότι η έκφραση «συνδυασμός συστατικών» περιλαμβάνει
το τελικό προϊόν·
6. καλεί την Επιτροπή:
α) να υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή της απαγόρευσης της εμπορευματοποίησης καλλυντικών
προϊόντων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το προϊόν, ή τα συστατικά, έχουν δοκιμαστεί σε ζώα μετά
την 1η Ιανουαρίου 1998 . Είναι πεπεισμένο ότι η εν λόγω προσέγγιση πρόκειται να αποτελέσει το

μεγαλύτερο κίνητρο για τη βιομηχανία, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ώστε να περατώσοτυν την
απαραίτητη ανάπτυξη της επικύρωσης και νόμιμης αποδοχής μη ζωϊκών εναλλακτικών δοκιμασιών.
Δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς τα εκτιμώμενα 8.000
συστατικά που διατίθενται ήδη στη βιομηχανία καλλυντικών, μπορούν να εξακολουθήσουν να
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων·
β) να εξασφαλίσει ότι, στην περίπτωση που διατυπώσει πρόταση για την άρση οιουδήποτε μέρους της
απαγόρευσης, το εν λόγω διάστημα δεν θα. πρέπει να υπερβεί τα δύο έτη, και σε όλες τις περιπτώσεις,
θα πρέπει να οριστούν σαφείς προθεσμίες·
γ) να λάβει θετικά και επείγοντα μέτρα, ώστε να δοθεί νέα ώθηση στις προσπάθειες για την ανάπτυξη και
επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διατυπωθεί επειγόντως δέσμευση για
έρευνα σε άλλους τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενικής τοξικότητας, της
καρκινογένεσης και της τερατογένεσης, καθώς και μέτρα για την επιβολή μεγαλύτερης βιομηχανικής
δέσμευσης (όπως η προαναφερθείσα σύσταση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία όλες οι
εταιρίες και τα ιδρύματα που διεξάγουν δοκιμασίες με ζώα στην ΕΕ, θα υποχρεωθούν να
συμμετάσχουν σε μελέτες ανάπτυξης και επικύρωσης, ή να καταβάλουν εισφορά/δασμό για τη
χρηματοδότηση έργου αυτού του είδους για τις εναλλακτικές μεθόδους)·
δ) να αποφύγει περαιτέρω καθυστερήσεις κατά την έγκριση επικυρωμένων, μη ζωικών εναλλακτικών
μεθόδων, γεγονός που απορρέει από τις προσπάθειες επίτευξης της ευρύτερης διεθνούς αποδοχής.
Υπενθυμίζει ότι η αποδοχή αυτού του είδους δεν απαιτείται, σύμφωνα με την οδηγία 93/35/ΕΟΚ, και η
οιαδήποτε αποτυχία να χρησιμοποιούν οι διαθέσιμες μη ζωικές μέθοδοι, ενδέχεται να αντιτίθεται
στην οδηγία 86/609/ΕΟΚ·

ε) να επιστήσει εξαιρετικά την προσοχή στο γεγονός ότι δεν έχουν επικυρωθεί όλες οι ζωικές δοκιμασίες,
στο πλαίσιο της εξέτασης του επιπέδου επικύρωσης των εναλλακτικών μεθόδων, λαμβάνοντας υπόψη
ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εναλλακτικές μέθοδοι χρειάζονται απλώς επικύρωση, για να
παράσχουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με τις μη επικυριυμένες ζωικές δοκιμασίες·
στ) να λάβει άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της υποχρέωσης των κρατών μελών να συλλέξουν τις
στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται, δυνάμει της οδηγίας 93/35/ΕΟΚ, και να παρουσιάσουν,
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό και το είδος των πειραμάτων σε
ζώα, για δοκιμασία καλλυντικών ανά κράτος μέλος·
ζ) να καταρτίσει συνεκτική στρατηγική, σε συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση της
ανάπτυξης, της επικύρωσης και της νόμιμης αποδοχής των εναλλακτικών μεθόδων για τα ζωικά
πειράματα στον τομέα των καλλυντικών·
η) να συμπεριληφθούν ως τμήμα του πέμπτου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης, οι
δραστηριότητες E & A σχετικά με την έρευνα για εναλλακτικές μεθόδους πειραμάτων που αφορούν
οξεία και χρόνια αναπαραγωγική τοξικότητα, καρκινογένεση, τερατογένεση και τοξικότητα κατά τις
διεργασίες αναπαραγωγής στον τομέα των καλλυντικών

7.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.
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3. Γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος
Β4-0147, 0148, 0149, 0151 , 0152, 0153 και 0155/97

Ψήφισμα σχετικά με τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την οδηγία 90/220/ΕΟΚ σχετικά με την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποιημένων
οργανισμών ( ΓΤΟ) στο περιβάλλον ('),

— έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 1 997 για τη διάθεση στην αγορά του
γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. ), o οποίος υπέστη μια συνδυασμένη τροποποιήση
που του εξασφαλίζει εντομοκτόνες ιδιότητες που προέρχονται από το γονίδιο Bt-ενδοτοξίνη, κατ '
εφαρμογήν της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου,απόφαση η οποία επιτρέπει τη διάθεση στην
αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου, που γνωστοποιήθηκε από την εταιρία Ciba-Geigy ,
σύμφωνα με την προαναφερθείσα οδηγία (2),
— έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των τριών Επιστημονικών Επιτροπών (Επιστημονική Επιτροπή
Τροφίμων, Επιστημονική Επιτροπή για τη Διατροφή των Ζώων και Επιστημονική Επιτροπή
Φυτοφαρμάκων) που κάλεσε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσουν σχετικά με το ζήτημα αυτό,
—

έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 1 4ης Νοεμβρίου 1 996 σχετικά με τη βιοασφάλεια και την ασφάλεια των

τροφίμων (3),
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ)
σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα υλικά νέων τροφίμων (4),
—

έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1997,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν συμφώνησαν στο να δοθεί συνέχεια
στην αίτηση της Ciba-Geigy , καθώς και ότι η Επιτροπή έλαβε την απόφασή της παρά το γεγονός ότι
μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών ( 13 από τα 15 ) αντιτίθενται σθεναρά στη διάθεση του
αραβοσίτου αυτού στην αγορά,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1996
αποκαλύπτουν ανησυχητικά στοιχεία ως προς το ότι δόθηκε προτεραιότητα σε πιέσεις οικονομικού και
εμπορικού χαρακτήρα έναντι εκτιμήσεων για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος,
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κύκλους των καταναλωτών εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τα
γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα, καθώς και ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει ήδη κλονιστεί
ως συνέπεια της κρίσης της ΣΕΒ ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι o προαναφερόμενος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα νέα προϊόντα και τα υλικά νέων προϊόντων, o οποίος περιλαμβάνει
διατάξεις για την σήμανση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων, δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ,
E. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες για την ασφάλεια του
γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου, του οποίου η διάθεση στην αγορά εγκρίνεται τώρα·
υπενθυμίζοντας αφενός την άρνηση της ρυθμιστικής επιτροπής που συνεστήθη με την οδηγία
90/220/ΕΟΚ να εγκρίνει την εμπορία του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου και, αφετέρου, τα
πορίσματα της επιστημονικής επιτροπής για τα τρόφιμα σχετικά με τους κινδύνους μετάδοσης στον
άνθρωπο ενός ανθεκτικού στα αντιβιοτικά γονιδίου,
ΣΤ. έχοντας υπόψη ότι υφίστανται πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία τα οποία δεν φαίνεται να έλαβαν
υπόψη η Επιτροπή και οι σύμβουλοι της,
Z. έχοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται σήμερα εμπεριστατωμένες μελέτες για τις μακροπρόθεσμες
συνέπειες των γενετικών επεμβάσεων,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου οδηγούν τους ευρω
παίους παραγωγούς σε ιδιαιτέρως δυσμενή ανταγωνιστική θέση και τους υποχρεώνουν να χρησιμο
ποιούν σπόρους που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς,
(')
0
(-1 )
(4 )

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
C
L

1 17 της 8.05.1990, σελ . 15 .
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Θ. έχοντας υπόψη ότι η ευρεία χρήση τοξίνης Bt εγείρει ανησυχίες για το περιβάλλον,
I.

εκτιμώντας ότι είναι πιθανόν η ανθεκτικότητα του αραβοσίτου στα φυτοφάρμακα να έχει ως
μακροπρόθεσμη συνεπεία την αυξημένη χρησιμοποίηση αυτών των φυτοφαρμάκων,

1 . επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ασφάλεια των τροφίμων, και, συνεπώς, η υγεία των καταναλωτών,
πρέπει να αποτελεί ζήτημα καθοριστικής σπουδαιότητας σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη διάθεση
τροφίμων στην αγορά· πιστεύει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν συνθήκες διαφάνειας για τους καταναλωτές·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων έχουν έως τώρα, κατά τα
φαινόμενα, επικρατήσει τα εμπορικά κριτήρια και ζητεί επίμονα να δοθεί στο μέλλον προτεραιότητα στα
ζητήματα της ασφάλειας των τροφίμων και της υγείας·
3 . εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ισχύοντες κανόνες του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου επιβάλλουν στις εισαγωγές χώρες την υποχρέωση να αποδείξουν την βλαβερότητα ενός
προϊόντος και όχι στις εξαγωγές χώρες να αποδείξουν ότι το προϊόν είναι αβλαβές, υπογραμμίζοντας με
τον τρόπο αυτό την υπεροχή των εμπορικών κριτηρίων κατά τη λήψη των αποφάσεων·

4. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει στη δημοσιότητα τις πλήρεις επιστημονικές αναλύσεις των τριών
επιστημονικών επιτροπών που επηρέασαν την απόφασή της καθώς και τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων
που γνωμοδότησαν·

5 . καταδικάζει την ανευθυνότητα της Επιτροπής η οποία έλαβε μονομερώς την απόφαση να εγκρίνει την
διάθεση στην αγορά του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου παρά τις αρνητικές θέσεις των
περισσοτέρων κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πριν αρχίσει να ισχύει o κανονισμός
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα και τα συστατικά των νέων
τροφίμων·

6. επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη, όπως είναι η Αυστρία και το Λουξεμβούργο, έχουν λάβει μέτρα
για να παρεμποδίσουν τη διάθεση στην αγορά του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου εφαρμόζοντας το
άρθρο 1 6 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ και ότι οι κοινοποιήσεις των εν λόγω κρατών μελών περιέχουν νέες
επιστημονικές αποδείξεις για την αιτιολόγηση της απόφασή τους που θα εξετασθούν ενδελεχώς από την
Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές της·

7. αποδοκιμάζει ειδικότερα το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε επαρκώς υπόψη την αρχή της
προφύλαξης σε σχέση με την υγεία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τα
συμφέροντα των παραγωγών· αποδοκιμάζει επίσης την έλλειψη σαφούς και συγκεκριμένης πληροφόρησης
σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή έλαβε μια απόφαση με τέτοιες επιπτώσεις για όλους
και για τον καθένα ξεχωριστά από τους πολίτες της ΕΕ·
8 . ζητεί, συνεπώς την εκ νέου έναρξη της διαδικασίας έγκρισης και την αναστολή της έγκρισης έως ότου
ολοκληρωθεί η επανεκτίμηση·
9 . διατυπώνει αμφιβολίες για την αξιοπιστία των διαδικασιών συνεργασίας και διαβούλευσης που
χρησιμοποιούνται στις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής·

10. ζητεί να αναθεωρηθεί η διαδικασία έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων με ΓΤΟ έτσι ώστε
να αντικατοπτρίζονται δεόντως οι δημοκρατικά εκπεφρασμένες γνώμες των κρατών μελών και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
1 1 . πιστεύει ότι o τρόπος με τον οποίο έχει εξετασθεί και εγκριθεί o εν λόγω γενετικώς τροποποιημένος
αραβόσιτος αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την ανάγκη να επανεξετασθούν οι ισχύουσες διαδικασίες περί
επιτροπολογίας, και επιβεβαιώνει την άποψή του ότι τούτο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της
Διακυβερνητικής Διάσκεψης· καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν στα κατάλληλα συμπεράσματα σχετικά με
την αναγκαία αναθεώρηση του συστήματος επιτροπολογίας·
1 2. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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4. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ
Α4-01 12/97

Ψήφισμα σχετικά με το σεβασμό των δικαιωματων του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( 1995)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
— έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
—

έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για ατομικά και πολιτικά δικαιώματα καθώς και το Διεθνές
Σύμφωνο για οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα της 19ης Δεκεμβρίου 1966 και τα
συνημμένα πρωτόκολλα,

— έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικής
διάκρισης,
— έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων εις
βάρος των γυναικών,
—

έχοντας υπόψη την Σύμβαση της Γενεύης του 1 95 1 και τα πρωτοκολλά της καθώς και τις συστάσεις της
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

—

έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1 989 για τα δικαιώματα του παιδιού,

— έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά των βασάνων και άλλης απεχθούς, απάνθρωπης ή
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή ποινής ( 1987),
— έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθερικώ καθώς και τα πρωτοκολλά της,
— έχοντας υπόψη τις Συνθήκες περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
— έχοντας υπόψη την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 1989 σχετικά με την Διακήρυξη για τα θεμελιώδη
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ('),

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου (2),
— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τη θανατική ποινή (3),
— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1 1ης Μαρτίου 1993 σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (4),
— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 1994 σχετικά με την άρνηση στρατιωτικής
υπηρεσίας για λόγους συνειδήσεως στα κράτη μέλη της Κοινότητας (5),
— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 1995 σχετικά με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και
τον αντισημιτισμό (6),
—

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά με τις κακές συνθήκες φυλάκισης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (7),

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου
στην Ένωση (8),

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Φεβρουαρίου 1996 σχετικά με τις αιρέσεις στην Ευρώπη (9)
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—

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση (2/94) του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης
Μαρτίου 1 996 (Προσχώρηση της Κοινότητας στην Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών),

—

έχοντας υπόψη την εις το Τορίνο το 1961 εγκριθείσα Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα και το εις το
Στρασβούργο το 1988 εγκριθέν πρόσθετο πρωτόκολλο,

— έχοντας υπόψη την Κοινοτική Χάρτα των Κοινωνικών Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
—

έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε κατά την IV Παγκόσμια
Διάσκεψη Γυναικών στο Πεκίνο,

—

έχοντας υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

— έχοντας υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

— έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος του κ. Newman σχετικά με γυναίκες που κρατούνται σε
νοσοκομεία φέροντας δεσμά (Β4-0031 /96),
—

έχοντας υπόψη τις ακόλουθες αναφορές :
α) αριθ. 382/95 , που υποβλήθηκε από τον κ. Johannes Pohl , γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
β) αριθ. 459/95 , που υποβλήθηκε από τον κ. Norbert Schneider, γερμανικής ιθαγένειας, εκ μέρους της
Γερμανικής Ομοσπονδίας Προστασίας του Παιδιού, σχετικά με προτάσεις για την βελτίωση της
θέσης των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
γ) αριθ. 464/95 , που υποβλήθηκε από τον κ. Manfred Bruns, γερμανικής ιθαγένειας, εκ μέρους της
«Ένωσης Ομοφυλοφίλων» (SVD), σχετικά με τις δυσκολίες ομοφυλοφιλικών συμβιώσεων με
συντρόφους από τρίτες χώρες,
δ) αριθ. 597/95 , που υποβλήθηκε από τον κ. Klein Lebbink, ολλανδικής ιθαγένειας, και άλλων 704
συνυπογραφόντων, σχετικά με την τροποποίηση τον κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ε) αριθ. 684/95 , που υποβλήθηκε από την κ. Jutta Birnbickel , γερμανικής ιθαγένειας , σχετικά με την
σύμβαση των Ηνωμένων Eθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,
στ) αριθ). 741 /95 , που υποβλήθηκε από την κ. Helga Lechner, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την
δημιουργία θεσμού Διαμεσολαβητή για τα παιδιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ζ) αριθ. 793/95 , που υποβλήθηκε από τον κ. Michael Becker, γερμανικής αθαγένειας, σχετικά με τη
σύσταση επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
η) αριθ. 1029/95 , που υποβλήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Καρακολίδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά
με την εγγραφή του θρησκεύματος του στο δελτίο ταυτότητάς του,
û) αριθ). 1 197/95 , που υποβλήθηκε από τον κ. Russel J. Askem, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της ένωσης γονέων «APART» και άλλων 35.000 υπογραφόντων, σχετικά με το βρετανικό «Child
Support Act 1991 »,
ι) αριθ. 1223/95 , που υποβλήθηκε από τον κ. Ruben Urrutia, εξ ονόματος της «Coordination
européenne pour le droit des étrangers à vivre en famile» (Ευρωπαϊκή Ένωση για το δικαίωμα
των αλλοδαπών να ζουν ως οικογένεια), σχετικά με δύο προτάσεις τροποποίησης της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 148 του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (Α4-01 12/97 ),
A. εκτιμώντας ότι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα είναι εκείνα που επιτρέπουν την προστασία της
αξιοπρέπειας του ατόμου,
B. εκτιμώντας ότι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένας αγώνας χωρίς τέλος και ότι δεν
πρέπει να γίνεται κατάχρησή του για ιδεολογικούς λόγους,
Γ. εκτιμώντας ότι o ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πρέπει να είναι η αντιγραφή των
λειτουργιών των υφισταμένων δικαστηρίων δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά o εντοπισμός και η
προβολή των γενικών ζητημάτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ που χρήζουν
διορθώσεως ,

Μέσα για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

1.
εμμένει στο γεγονός , ότι πρέπει να υπάρξει απεριόριστη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Ένωση, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιόπιστη απαίτηση της τήρησής τους εκτός της Ένωσης·
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2. έχει την άποψη, ότι η κοινοτική διαδικασία ολοκλήρωσης καθιστά όλο και περισσότερο απαραίτητη
και επείγουσα την καθιέρωση ενός συστήματος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε
κοινοτικό επίπεδο και τον έλεγχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην νομοθεσία της
Ένωσης·

3.
δεσμεύεται ως μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο της Κοινότητας να δημοσιοποιεί τις παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ένωση·

4. επιβεβαιώνει με έμφαση την επιθυμία για προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών και καλεί τα
κράτη μέλη, στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης να προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις στο
κοινοτικό δίκαιο ενόψει της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·
5 . καλεί την Διακυβερνητική Διάσκεψη να δώσει ίδια νομική προσωπικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
προκειμένου να μπορεί αυτή να προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ·

6. επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι κάθε άτομο πρέπει να διαθέτει μια γνήσια προστασία κατά παραβιάσεων
των θεμελιωδών του δικαιωμάτων βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών· επισημαίνει ότι η
προστασία αυτή είναι σήμερα ανεπαρκής βάσει των εις το άρθρο 173 της Συνθήκης ΕΚ καθορισμένων
κριτηρίων για το παραδεκτό μιας ατομικής προσφυγής ακυρώσεως, και ότι αυτή η δυνατότητα προσφυγής
πρέπει να διευθυνθεί στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης· παροτρύνει να διευρυνθεί το δικαίωμα
προσφυγής κατά κοινοτικών αποφάσεων και σε νομικά πρόσωπα·
7 . διαπιστώνει ότι o τρόπος λειτουργίας και η υφιστάμενη ισορροπία των θεσμικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πάσχουν από δημοκρατικό έλλειμμα και έλλειψη διαφάνειας, και ότι μια παρόμοια
δομή αποτελεί τροχοπέδη για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο όπως και τον έλεγχο από την κοινή γνώμη·
συνιστά να θεσπιστεί ένα δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Συμβουλίου μέσω μιας διοργανικής
συμφωνίας·

8 . διαπιστώνει, ότι δεν έχουν καταργηθεί εντός της Ένωσης ακόμη πλήρως όλες οι διακρίσεις βάσει της
ιθαγένειας και απαιτεί την οριστική άρση τους·
9 . καλεί την Διακυβερνητική Διάσκεψη να συμπεριλάβει στη Συνθήκη ένα νέο άρθρο 6Α, το οποίο
καθιστά δυνατή την διεύρυνση της έννοιας της απαγόρευσης κάθε διάκρισης η οποία προβλέπεται επί του
παρόντος βάσει της ιθαγένειας, στις διακρίσεις βάσει της φυλής, της υπαγωγής σε μια εθνότητα, του
χρώματος του δέρματος, του φύλου, των σεξουαλικών προτιμήσεων, της ηλικίας, του θρησκεύματος, των
πολιτικών ή φιλοσοφικών δοξασιών, της υπαγωγής σε μια μειονότητα ή λόγω αναπηρίας·

10. απαιτεί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώσει μια ευρωπαϊκή διακήρυξη των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, η οποία θα ισχύει ως ισότιμο στοιχείο της Συνθήκης και στην οποία θα περιέχονται και θα
θεμελιώνονται τα δικαιώματα του ατόμου συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτι
σμικών και οικολογικών δικαιωμάτων·
1 1 . απαιτεί, όπως το Πρωτόκολλο και η Συμφωνία για την Κοινωνική Πολιτική καθώς και o Χάρτης
των Κοινωνικών Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ενσωματωθούν στη Συνθήκη και όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση
προσχωρήσει στον Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης·
12. λαμβάνει με ικανοποίηση γνώση του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διόρισε στις 27
Σεπτεμβρίου 1995 έναν ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τους περιορισμούς
του πεδίου δράσεώς του και των αρμοδιοτήτων του·

1 3 . επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι όλες οι συμφωνίες, που συνάπτει η Ένωση με τρίτες χώρες, πρέπει να
περιέχουν ρήτρες σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες θα προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις
που θα φθάνουν, ενδεχομένως, έως την αναστολή των εν λόγω συμφωνιών σε περίπτωση σοβαρών και
συνεχών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή διακοπής της δημοκρατικής διαδικασίας·
14.
έχει την άποψη, ότι οι από την Κοινότητα και/ή τα κράτη μέλη της, επικυρωθείσες συμφωνίες είναι
δεσμευτικές και δεν επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο μιας συσταλτικής ερμηνείας εκ μέρους του
Συμβουλίου·

Το δικαίωμα στη ζωή και τον θάνατο με αξιοπρέπεια

15 . καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και το Βέλγιο, οι οποίες υπέγραψαν ήδη το έκτο
πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, κατάργησαν τη θανατική ποινή από τους αντίστοιχους ποινικούς τους κώδικες και
ανέστειλαν την εφαρμογή της, να ολοκληρώσουν αυτήν την κατάργηση με την επικύρωση του προαναφερ
θέντος πρωτοκόλλου·
16.
καλεί τα κράτη μέλη να μην εκδίδουν άτομα σε κράτη στα οποία το αδίκημα για το οποίο ζητείται η
έκδοσή τους τιμωρείται με την θανατική ποινή·

17 .
επιβεβαιώνει με έμφαση ότι το δικαίωμα στη ζωή περιλαμβάνει στην περίθαλψη και ότι το δικαίωμα
αυτό πρέπει να παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως του καθεστώτος τους, της κατάστασης
της υγείας τους, του φύλου, της φυλής, της υπαγωγής σε εθνότητα, του χρώματος του δέρματος, της
ηλικίας , του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων
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18 . απαιτεί την απαγόρευση της ευθανασίας εις βάρος των αναπήρων, ασθενών σε διαρκές κώμα,
ανάπηρων νεογνών και γερόντων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη δημιουργία
εγκαταστάσεων ήπιας ιατρικής, κατά τρόπο που o θνήσκων να περιθάλπεται αξιοπρεπώς κατά το τελευταίο
διάστημα της ζωής του·

19 . επιβεβαιώνει ότι το γεγονός να μπορεί κανείς να ζει χωρίς να φοβάται για την προσωπική του
ασφάλεια αποτελεί μια ανάγκη των προσώπων που ζουν στην Ένωση
20. καταδικάζει με κατηγορηματικό τρόπο την προσφυγή στη βία ή οποιαδήποτε απειλή χρησιμοποίησης
της βίας ως σοβαρής και αδικαιολόγητης προσβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών·
21 . θεωρεί ότι η ύπαρξη και η ανάπτυξη εγκληματικών οργανώσεων συνιστούν σοβαρή απειλή για την
αξιοπιστία του κράτους δικαίου, για τη διατήρηση της δημοκρατικής τάξης και για το σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
22 . καλεί τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να θέσει τις βάσεις ενός πραγματικού ευρωπαϊκού δικαστικού
χώρου εγγυητή της ασφάλειας των ατόμων στην Ένωση, προβλέποντας κυρίως την άμεση διαβίβαση των

διεθνών παραγγελιών ανακριτικών πράξεων και του αποτελέσματος των ερευνών μεταξύ δικαστών, χωρίς
παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας και χωρίς προσφυγή στη διπλωματική οδό·
23 . πιστεύει ότι η παραβίαση ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων που διαπιστώνεται σε ορισμένα
αιρετικά σχήματα πρέπει να καταπολεμείται μέσω προσεκτικής ενημέρωσης και με την εφαρμογή των
ισχυόντων νόμων·

24. εκφράζει βαθειά ανησυχία έναντι των δραστηριοτήτων παράνομου ή εγκληματικού χαρακτήρα για
τις οποίες θεωρούνται ένοχες ορισμένες αιρέσεις, καθώς και έναντι των προσβολών στην ψυχική
ακεραιότητα των ατόμων που ασκούν ορισμένες από αυτές τις αιρέσεις έναντι των μελών τους, προσβολές
ακόμη σοβαρότερες όταν ενίοτε αφορούν ανήλικα άτομα
25 . καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, στο πνεύμα του σεβασμού των αρχών του
κράτους δικαίου, προκειμένου να καταπολεμήσουν τις προσβολές των θεμελιωδών δικαιωμάτων των
ατόμων για τις οποίες θεωρούνται ένοχες ορισμένες αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για
την απαγόρευσή τους εάν αυτό είναι νομικώς βάσιμο και δικαστικώς αιτιολογημένο·

26. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η θρησκευτική ελευθερία εμπεριέχει την κατάργηση όλων των
διακρίσεων μεταξύ θρησκειών, δογμάτων και λατρειών και επαναβεβαιώνει τη θέση του με την οποία ζητεί
από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να μην παρέχουν συστηματικά το καθεστοώς θρησκευτικής
οργάνωσης και να προβλέψουν τη δυνατότητα στέρησης από τις αιρέσεις, οι οποίες επιδίδονται σε μυστικές
ή εγκληματικές δραστηριότητες αυτού του καθεστώτος που τους εξασφαλίζει φορολογικά προνόμια και
ορισμένη νομική προστασία·
Το δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα

27 . καταδικάζει με έμφαση την χρήση βίας, πρακτικών βασάνων καθώς και απάνθρωπων απεχθών ή
εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, στις οποίες εκτίθενται κρατούμενα ή φυλακισμένα άτομα εκ μέρους
των δυνάμεων ασφαλείας ή των σωφρονιστικών υπαλλήλων· καταδικάζει τον ουχνά ρατσιστικό χαρακτήρα
τέτοιων πράξεων

28 . ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για τη διενέργεια εξονυχιστικών ερευνών
σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για κακομεταχείριση και να εξετάσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα
τις καταχρήσεις εξουσίας που είναι δυνατόν να διαπράττονται στην επικράτειά τους, καθώς επίσης για την
πρόβλεψη μιας αρχικής και μιας συνεχούς κατάρτισης των αστυνομικών και των σωφρονιστικών
υπαλλήλων, έτσι ώστε να συμβάλουν στην πρόληψη της κακομεταχείρισης των κρατουμένων·
29 . επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι όχι μόνο σωματικές βιαιοπραγίες, αλλά επίσης απειλές, πράξεις
εκφοβισμού, λεκτική βία, σεξουαλικές ή ρατσιστικές ύβρεις, πρέπει να θεωρηθούν ως απάνθρωπη ή
εξευτελιστική μεταχείριση και απαιτεί όπως τεθεί αμέσως τέλος σε τέτοιες πρακτικές·
30. ζητεί με έμφαση από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να μην μένουν
ατιμώρητοι οι υπεύθυνοι παρόμοιων ενεργειών·
3 1 . καλεί τα κράτη μέλη, να περιορίσουν την δυνατότητα άσκησης εγκλήσεως για «αντίσταση κατά της
αρχής», η οποία επιδιώκεται από τις αστυνομικές αρχές ως αντίμετρο κατά της προσφυγής ενός θύματος
κατά των κρατικών προσβολών·

32 .

πιστεύει, ότι τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων θα πρέπει να

μεταφερθούν αποτελεσματικά στην πράξη και απαιτεί από τα κράτη μέλη, να εγκρίνουν την δημοσίευση
όλων των εκθέσεων αυτής της επιτροπής και να άρουν κάθε παρεμπόδιση της αποστολής της·

33 . χαιρετίζει το γεγονός ότι η Δανία εξέδωσε νομικές διατάξεις, οι οποίες εισάγουν ένα νέο σύστημα
αντιμετώπισης προσφυγών κατά της αστυνομίας- επισημαίνει ότι οι σχετικές διατάξεις της δανικής εθvικής
νομοθεσίας είναι ακριβέστερες από εκείνες της Σύμβασης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και κάθε
άλλης απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας
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34. καλεί όλα τα κράτη μέλη να καθιερώσουν και να διασφαλίσουν αμέσως αποτελεσματικές διαδικασίες
προσφυγής για κρατούμενους·

35 . απαιτεί όπως, οι φυλακισμένοι ενημερώνονται σε μια κατανοητή γι ' αυτούς γλώσσα όσον αφορά τα
δικαιώματά τους -συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προσφυγής λόγω κακομεταχείρισης-, ότι έχουν
το δικαίωμα, να ενημερώνουν αμέσως κάποιον τρίτο σχετικά με τη φυλάκισή τους, ότι έχουν πρόσβαση σε
έναν γιατρό της επιλογής τους και ότι είναι παρών κατά την ανάκριση ένας δικηγόρος·
Οι θεμελιωδεις ελενθεριες

36.
επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκεύματος καθώς και η ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης·

37 . επιβεβαιώνει ότι η άρνηση για λόγους συνείδησης κατά τη στρατιωτική υτηρεσία, της παραγωγής και
της διανομής ορισμένων υλικών, ορισμένων ειδικών ιατρικών πρακτικών και ορισμένων μορφών
επιστημονικής και στρατιωτικής έρευνας είναι συναφής με την έννοια της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης
και θρησκείας, καλεί τα κράτη μέλη τα οποία δεν προστατεύουν το δικαίωμα να το εγγυηθούν, και επιθυμεί
εξάλλου την εξάλειψη όλων των διακρίσεων μεταξύ ευρωπαίων πολιτών που απορρέουν από τη
στρατιωτική υπηρεσία·
38 . επιβεβαιώνει με έμφαση το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 1994 σχετικά με την άρνηση
εκπληρώσεως στρατιωτικής υπηρεσίας για λόγους συνειδήσεως στα κράτη μέλη και υπενθυμίζει, ότι τα
κράτη μέλη καλούνται σ' αυτό το ψήφισμα να εισαγάγουν αμέσως πολιτική υπηρεσία η οποία έχει την ίδια
διάρκεια με την στρατιωτική υπηρεσία·
39. χαιρετίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, η οποία
συνάντησε ευρεία επιδοκιμασία, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται κοινωνική θητεία αντί της στρατιωτικής
για όσους δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης·

40. καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν κάθε είδους διάκριση με βάση το θρήσκευμα, τα δόγματα, τη
λατρεία, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ κράτους και πολίτη· δηλώνει με σθένος ότι το δικαίωμα στη
θρησκευτική ελευθερία, συνεπάγεται το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης και έκφρασης αυτών των θρησκευτικών
πεποιθήσεων·

41 . ζητεί από τα κράτη μέλη να μην υποχρεώνουν τους πολίτες τους να αναφέρουν το θρήσκευμά τους
στο δελτίο ταυτότητάς τους·

42 . καταδικάζει αποφασιστικά τις στάσεις περιορισμού της ελευθερίας του τύπου και την πίεση, ή τους
εκφοβισμούς στους οποίους ενίοτε είναι εκτεθειμένοι δημοσιογράφοι·
43 . καταδικάζει τον περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης γνώμης στην Ιρλανδία, όπου νόμος απαγορεύει
οιαδήποτε δημοσίευση υπέρ της εκτρώσεως·
44 . επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι το δικαίωμα των δημοσιογράφων να μην αποκαλύπτουν τις πηγές τους
πληροφόρησης αποτελεί συστατικό της ελευθερίας πληροφόρησης και τύπου και απαιτεί, όπως το
δικαίωμα αυτό αναγνωρισθεί στις νομικές διατάξεις όλων των κρατών μελών, παραδείγματος χάριν ως
δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας·
45 .
επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι η ελευθερία του τύπου είναι θεμελιώδες δικαίωμα που υπόκειται στους
περιορισμούς της μη παραβίασης άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ότι η άσκηση αυτού του
δικαιώματος δεν μπορεί να εξαρτηθεί από διοικητική άδεια ή την άδεια μιας επαγγελματικής ένωσης
δημοσιογράφων·

46.
επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι το δικαίωμα στην ελεύθερη διατύπωση γνώμης συνεπάγεται το
δικαίωμα της δημόσιας και ειρηνικής διατύπωσης των πεποιθήσεων, εφόσον βεβαίως γίνεται σεβαστός o
σεβασμός των αρχών του κράτους δικαίου και οι εκδηλώσεις αυτές δεν έχουν ρατσιστικό χαρακτήρα ή δεν
αποτελούν δικαιολόγηση της τρομοκρατίας · απορρίπτει περιορισμούς της άσκησης αυτού του δικαιώμα
τος·

47 . ζητεί από την Ελλάδα να εγγυηθεί το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι
επιτρέποντας στις εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες μειονότητες να συνέρχονται· επισημαίνει ότι η ΕΣΔΑ
αναγνωρίζει περιορισμούς στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συνέρχεσθαι μόνον σε περιπτώσεις που
επαπειλείται ή παραβιάζεται η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική ασφάλεια, καθώς και σε περιπτώσεις
διατάραξης της κοινωνικής ειρήνης· κατά συνέπεια, οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός είναι απαράδεκτος·
48 .
δηλώνει ότι το δικαίωμα ίδρυσης και/ή προσχώρησης σε συνδικαλιστικό σωματείο αφορά επίσης,
γενικά, και τα άτομα που εργάζονται σε κυβερνητικούς οργανισμούς·

49 . ζητεί να αναγνωρισθεί το δικαίωμα του να αποφασίζει το άτομο κατά πόσον θα προσχωρήσει σε
συνδικαλιστικό σωματείο ή όχι χωρίς αυτή η απόφαση να συνεπάγεται οποιοδήποτε μειονέκτημα για τα
άτομα που το ασκούν· δηλώνει ότι τα μέλη συνδικαλιστικών σωματείων πρέπει να μπορούν να ενεργούν ως
εκπρόσωποι αυτού του σωματείου ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους·
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50. προειδοποιεί εντόνως για μία ακόμη φορά (') τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα για προσχώρηση
στην ΕΕ κράτη να καταβάλουν προσπάθειες για ρυθμίσεις προκειμένου να αναγνωρισθεί η ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι στο πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων — για αυτούς που υπηρετούν τη στρατιωτική τους
θητεία όπως και για επαγγελματίες στρατιωτικούς και στρατιώτες ορισμένου χρόνου·
5 1 . συνηγορεί υπέρ της πρακτικής ορισμένων κρατών μελών να διορίσουν ειδικούς εντεταλμένους οι
οποίοι θα ασχολούνται με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ένοπλες δυνάμεις και
προτείνει να στελεχωθεί αναλόγως η υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·
52. επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να επικυρώσουν
και να εφαρμόσουν ανεπιφύλακτα τον Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι θα πρέπει να
τηρούν τις διεθνείς συμφωνίες και συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και ότι θα πρέπει η
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να προσυπογράψει αμέσως την προσαρτημένη στην Συνθήκη για την
Ένωση συμφωνία για την κοινωνική πολιτική·
Το δικαίωμα στην ελενθερη διακίνηση

53 . εκφράζει τη λύπη του, ότι το άρθρο 7Α της Συνθήκης, το οποίο όριζε την θέση σε ισχύ της ελευθερίας
εγκατάστασης στην Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1993 , δεν έχει τύχει ακόμη εφαρμογής μέχρι σήμερα·
54. χαιρετίζει το γεγονός, ότι η Επιτροπή υπέβαλε τον Ιούλιο του 1995 τρεις προτάσεις οδηγίας,
προκειμένου να βελτιώσει την ελεύθερη διακίνηση στην Ένωση· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το
γεγονός της καθυστέρησης στην υποβολή αυτών των προτάσεων καθώς και για το γεγονός, ότι οι οδηγίες
αυτές εξαρτήθηκαν από τη θέση σε ισχύ της σχετικής συμφωνίας βάσει του τρίτου πυλώνα·
55 . λαμβάνει υπόψη του την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας του Schengen στις 26 Μαρτίου 1995 και την
εφαρμογή του από το χρονικό αυτό σημείο από επτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

56. επαναλαμβάνει την ευχή του, όπως η εκτελεστική συμφωνία του Schengen υπαχθεί στην
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

57 . επιβεβαιώνει εκ νέου με έμφαση, ότι η ελεύθερη διακίνηση πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα άτομα,
τα οποία παραμένουν νομίμως στην επικράτεια της Ένωσης, και μάλιστα ανεξαρτήτως της αθαγενείας
τους·

Τα δικαιώματα ενώπιον τον Δικαστηρίου

58 . υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί ένα εκ των πυλώνων του κράτους δικαίου
και το ίδιο το θεμέλιο μιας αποτελεσματικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών
όλων και ειδικότερα των ατόμων τα οποία πρέπει να εμφανισθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· εκτιμά ότι
πρέπει να διασφαλισθεί επίσης η αμεροληψία του δικαστή της έδρας με τον διαχωρισμό της σταδιοδρομίας
του δικαστή ανακριτικών πράξεων από αυτήν του δικαστή της έδρας, και αυτό προκειμένου να προφυλαχθεί
η ευθυδικία·

59. επιβεβαιώνει με έμφαση την προσήλωσή του στις γενικές αρχές του δικαίου, όπως την αρχή της
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, την αρχή «non bis in idem», την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας, το
σεβασμό των δικαιωμάτων της άμυνας και την αρχή, ότι δεν πρέπει o κατηγορούμενος να αποδείξει την
αθωότητά του αλλά το κράτος την ενοχή του· απορρίπτει κάθε περιορισμό του δικαιώματος στην
υπεράσπιση και υπογραμμίζει ότι προκειμένου να υπάρχει πραγματική ισότητα μεταξύ κατηγορίας και
υπεράσπισης είναι αναγκαίο οι αποδείξεις να παρουσιάζονται κατά τις ακροαματικές διαδικασίες και να
μην χρησιμοποιείται η προφυλάκιση ως μέσον για την απόσπαση ομολογιών ή ακόμη χειρότερο για
κατάδοση·

60. προτρέπει τα κράτη μέλη να προβλέψουν τη δυνατότητα για κάθε άτομο να ασκήσει ανά πάσα στιγμή
τα δικαιώματά του προκειμένου να επικαλεσθεί την αστική ευθύνη των δικαστών σε περίπτωση σοβαρού
σφάλματος ή δόλου εκ μέρους τους·

61 . ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της ποινικής τους δικονομίας με
σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων δικαστικής προσφυγής των θυμάτων, με
γνώμονα όχι μόνο την τιμωρία του ενόχου, αλλά και την αποκατάσταση της προκληθείσας υλικής ζημίας
και ηθικής βλάβης εις βάρος του θύματος από αυτήν·

62 . ζητεί να προστατεύονται επίσης τα δικαιώματα των Λυμάτων εγκληματικών και τρομοκρατικών
πράξεων και να εξασφαλισθεί ένα κατάλληλο σύστημα αποζημίωσης γι ' αυτά τα θύματα- σ' αυτή την
περίπτωση ζητεί την έγκριση από όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης της 24ης
Νοεμβρίου 1983 σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων παραβάσεων·
(')

βλ. έγγραφα, τα οποία ασχολούνται εν μέρει — ήδη απο καιρό — με το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των στρατιωτών: η
πρωτοβουλία του ΕΚ το 1984, η πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1988, η πρωτοβουλία Bertens το 1995, η συνοπτική
παρουσίαση της ακρόασης του ΕΚ (ζήτημα Hundt), και γραπτή ερώτηση Ε-0282/96 προς το Συμβοΰλιο του κ. Konrad της 27ης
Φεβρουαρίου 1996 (ΕΕ C 305 της 15.10.1996, σελ. 6.).
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63 . ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν το ταχύτερο δυνατόν την κατάλληλη προστασία των
μαρτύρων λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1995 (') σχετικά με την
προστασία των μαρτύρων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διεθνούς οργανωμένης εγκληματικότητας
64. ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν κατάλληλα διαδικαστικά μέσα για την επανόρθωση των
καθυστερήσεων της δικαιοσύνης εφαρμόζοντας κατ ' αυτόν τον τρόπο το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τη Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

65 . καλεί τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να
παραμένουν εν προκειμένω αυστηρά προσηλωμένα στους κανόνες του κράτους δικαίου
Τα δικαιώματα των ατόμων σε κράτηση

66. υιοθετεί την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων, σύμφωνα με την οποία ένα
κράτος το οποίο θέτει σε κράτηση ένα άτομο, είναι υπεύθυνο για ανθρώπινες συνθήκες κράτησης·
67 . απαιτεί, όπως τύχουν τελικώς απεριόριστα εφαρμογής σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα οι από
το Συμβούλιο της Ευρώπης θεσπισθέντες «κανόνες για την έκτιση ποινών» (R(87)3)·
68 . επισημαίνει την κακή κατάσταση ορισμένων ευρωπαϊκών σωφρονιστικών καταστημάτων, το σοβαρό
πρόβλημα των υπεράριθμων κρατουμένων καθώς και τις αξιοκατάκριτες υλικές προϋποθέσεις και τις
ανάρμοστες για την υγεία συνθήκες στις ευρωπαϊκές φυλακές· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις
συνθήκες διαβίωσης και τις συνθήκες υγιεινής στα σωφρονιστικά καταστήματα, μεριμνήσουν για επαρκές
ιατρικό προσωπικό, προσφέρουν στους κρατουμένους λογικές δυνατότητες απασχόλησης και ρυθμίσουν τις
συνθήκες εργασίας στις φυλακές·
69.

ζητεί από τα κράτη μέλη :

— να μην φυλακίζουν ανηλίκους, εκτός όλως εξαιρετικών περιπτώσεων,

— να αναγνωρίσουν ότι η τοξικομανία δεν είναι ποινικό αδίκημα αφ' εαυτής αλλά ένα ζήτημα που
αντιμετωπίζεται καλύτερα με θεραπεία και κοινωνική αποκατάσταση·

— να παρέχουν τη δυνατότητα στα φυλακισμένα άτομα που είναι φορείς του AIDS ή πάσχουν από AIDS
να επωφελούνται συνθηκών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιατρικές και ψυχολογικές ανάγκες
που οφείλονται στις συνέπειες της κατάστασής τους·

70. απαιτεί για λιγότερο βαρέα εγκλήματα, τα οποία δεν συνιστούν κίνδυνο για τρίτους, στο μέτρο του
δυνατού ανοικτές ή ημιανοικτές φυλακές, «υπό όρους άδεια» και όλα τα λοιπά μέτρα, τα οποία ευνοούν την
«επανακοινωνικοποίηση»· επιθυμεί επίσης την επιβολή εναλλακτικών ποινών εκτός των σωφρονιστικών
καταστημάτων, όπως εργασία προς το δημόσιο συμφέρον·
71 . απαιτεί, όπως σε σωφρονιστικά καταστήματα διασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία από
προσβολές και ότι σωματικές έρευνες γυναικών κρατουμένων να διενεργούνται από γυναίκες υπαλλήλους·
για κρατούμενες εγκύους και μητέρες με βρέφη και νήπια θα πρέπει να διατεθούν κατάλληλες
εγκαταστάσεις

72.

απαιτεί, όπως τα κράτη μέλη εισαγάγουν αμέσως μια βαθειά μεταρρύθμιση της προφυλάκισης

73 . επιβεβαιώνει εκ νέου με έμφαση ότι η φυλάκιση πρέπει να πραγματοποιείται στις περισσότερες
περιπτώσεις σε έναν τόπο, o οποίος βρίσκεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στο οικογενειακό και/ή κοινωνικό
περιβάλλον
74.

καταδικάζει με έμφαση, ότι αιτούντες άσυλο κρατούνται πριν την επαναπροώθηαη·

75 .

απαιτεί για ψυχικά ασθενείς , που τέλεσαν αξιόποινες πράξεις πρόσφορες δυνατότητες διαμονής

Το δικαίωμα των μεταναστών και το δικαίωμα ασύλου

76.

επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι η πολιτική της «μηδενικής μετανάστευσης» δεν εμποδίζει καθόλου τα

μεταναστευτικά ρεύματα, αλλά ότι μόνο οδηγεί στην παράνομη διαμονή· καλεί γι ' αυτό το λόγο τα κράτη
μέλη να σταματήσουν να θεωρούν την μετανάστευση μόνο από την περιοριστική, κατασταλτική και
αστυνομική οπτική γωνία, να αναγνωρίσουν την ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος και τον θετικό

χαρακτήρα, που μπορεί να έχει η μετανάστευση για το σύνολο της κοινωνίας, και να προβλέψουν στις
νομικές τους διατάξεις κριτήρια για μια νόμιμη μετανάστευση·
C)

ΕΕ C 327 της 7.12.1995 , σελ . 5 .
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77 .
επισημαίνει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι ιερή και, συνεπώς, είναι απαραβίαστα και
αναπαλλοτρίωτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνιστούν τη βάση κάθε ανθρώπινης κοινωνίας, της
ειρήνης και της δικαιοσύνης στον κόσμο και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να ισχύουν χωρίς περιορισμούς για
όλα τα άτομα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
78 . καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν, ότι σημαντικό τμήμα των αλλοδαπών είναι άτομα «χωρίς
χαρτιά», τα οποία λόγω περιοριστικών νόμων περί αλλοδαπών έχουν απωλέσει το νόμιμο καθεστώς τους·
απαιτεί, όπως τροποποιηθούν αΐ'τοί οι νόμοι και όπως τα άτομα αυτά αποκτήσουν ένα ασφαλές νομικό
καθεστώς

79.

επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι λόγω του δικαιώματος στην οικογένεια, το δικαίωμα επανένωσης της

οικογένειας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σε καμιά περίπτωση, καθώς και ότι καμία οικογένεια δεν μπορεί
λόγω του καθεστώτος ενός μέλους της να διαχωριστεί
80.
επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και στην ανατροφή των τέκνων
πρέπει να διασφαλίζεται ανεξαρτήτως του κοινωνικού και διοικητικού καύεστώτος
81 . ζητεί από τα κράτη μέλη να μην απελαύνουν από το έδαφος τους κάθε άτομο που έχει ανάγκη
ιατρικής περίθαλψης και που η μη δυνατότητα δίωξής του υπό τους ίδιους όρους θα έθετε σε κίνδυνο τις
πιθανότητες θεραπείας ή επιβίωσης

82 . επισημαίνει, ότι συλλογικές απελάσεις είναι απαράδεκτες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανύρώπου
83 .
επισημαίνει, ότι το δικαίωμα αίτησης ασύλου αποτελεί ένα οικουμενικό δικαίωμα, το οποίο
θεμελιούται στο άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

84. απαιτεί, όπως όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν απεριόριστα σε θέματα του
δικαίου του ασύλου τη Σύμβαση της Γενεύης του 1 95 1 όσον αφορά τη νομική κατάσταση των προσφύγών
και το πρωτόκολλο της του 1967, τις από την εκτελεστική επιτροπή της Ύπατης Αρμοστείας για τους
Πρόσφυγες εκπονηθείσες θεμελιώδεις αρχές καθώς και την ΕΣΔΑ·
85 . επισημαίνει, ότι η Σύμβαση της Γενεύης δεν προβαίνει σε καμία διάκριση μεταξύ των θυμάτων
διώξεων, εάν αυτή πηγάζει από κρατικά όργανα ή άλλους φορείς, στο μέτρο που το κράτος δεν μπορεί ή δεν
θέλει να εγγυηθεί στο ενεχόμενο άτομο την προστασία, την οποία μπορεί αυτό να αναμένει- επαναλαμβάνει
την απαίτησή του προς το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν, ότι τα θύματα διώξεων από
τρίτους ή σε συνθήκες γενικής εσωτερικής βίας χρειάζονται την ίδια διεθνή προστασία
86.

απαιτεί, όπως τα κράτη μέλη αναγνωρίσουν το πραγματικό περιστατικό της δίωξης λόγω του φύλου

87 . πιστεύει, ότι οι επιβαλλόμενες στις επιχειρήσεις μεταφορών κυρώσεις συνιστούν ένα σημαντικό
εμπόδιο του δικαιώματος πρόσβασης και της διαδικασίας παροχής ασύλου
88 . πιστεύει, ότι o αιτών άσυλο μπορεί να επαναπροωθηθεί μόνο σε μια «ασφαλή τρίτη χώρα», εάν η
ενεχόμενη χώρα δώσει στην χώρα που προβαίνει στην επαναπροώθηση την απόλυτη εγγύηση, ότι η αίτηση
του αιτούντος άσυλο θα εξεταστεί με μια προσήκουσα και δίκαια διαδικασία

89. ανησυχεί για το γεγονός , ότι η σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες του
σχεδίου επανυποδοχής για την εκ νέου είσοδο μεταξύ ενός κράτους μέλους της Ένωσης και μιας τρίτης
χώρας δεν περιέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων
90. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, να εφαρμόσουν τις εις το άρθρο 1 1 του
σχεδίου συμφωνίας προβλεπόμενες ρήτρες μη εφαρμογής της ΕΣΔΑ και της Σύμβασης της Γενεύης, και να
αναλάβουν πρόσθετες εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν ότι :

— θα εξετασθεί η κατάσταση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες κατά τρόπο
αντικειμενικό και σφαιρικό,
— οι αιτούντες άσυλο, των οποίων δεν εξετάσθηκε το περιεχόμενο της αίτησης σύμφωνα με την έννοια
της ασφαλούς τρίτης χώρας, αναγνωρίζονται στην τρίτη χώρα ως πρόσωπα, τα οποία χρειάζονται
προστασία καθώς και πρόσβαση σε μια δίκαιη και πλήρη διαδικασία χορήγησης ασύλου·
91 .
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός, ότι το Συμβούλιο κατά το 1995 εξέτασε επανειλημμένα το
δικαίωμα ασύλου σε ψηφίσματα και άλλες πράξεις, οι οποίες εκφεύγουν τόσο του κοινοβουλευτικού όσο και
του δικαστικού ελέγχου·
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όσον αφορά το ψήφισμα τον Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1995 σχετικά με τις ελάχιστες εγγυήσεις για
διαδικασίες ασύλου:

92 . θεωρεί ότι το ψήφισμα σχετικά με τις ελάχιστες εγγυήσεις για τις ισότιμες διαδικασίες χορήγησης
ασύλου όπου διατυπώνεται ένας αριθμός βασικών αρχών προσήλωσης στις αξίες της ελευθερίας, της
δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του
κράτους δικαίου, αποτελεί σημαντικό σημείο εκκίνησης για την Κοινότητα· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη
έχουν το σημαντικό δικαίωμα να προβλέπουν, στην εθνική νομοθεσία τους που αφορά τις εγγυήσεις των
διαδικασιών για τους αιτούντες άσυλο, ευνοϊκότερους κανόνες από εκείνους που περιέχονται στις κοινές
ελάχιστες εγγυήσεις·

93 .
ανησυχεί για το γεγονός , ότι το ψήφισμα εισάγει εξαιρέσεις στις γενικές αρχές, όπως το ανασταλτικό
αποτέλεσμα του ενδίκου μέσου καθώς και την αρχή, ότι κάθε απόφαση σχετικά με αίτηση χορήγησης ασύλου
πρέπει να ληφθεί από την αρμόδια αρχή

94 . ανησυχεί για το γεγονός, ότι το ψήφισμα εισάγει την εφαρμογή της έννοιας «ασφαλέστερη τρίτη
χώρα», χωρίς ωστόσο να προβλέπει επαρκείς νομικές εγγυήσεις κατά της επαναφοράς ατόμων σε χώρες,
στις οποίες απειλούνται με δίωξη

όσον αφορά το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1995 και το ψήφισμα του Νοεμβρίου
1995 σχετικά με την κατανομή του βάρους όσον αφορά την υποδοχή και την προσωρινή παραμονή
εκδιωχθέντων:

95 .

καλεί το Συμβούλιο να συνάψει αμέσως συμφωνία σχετικά με την προσωρινή υποδοχή προσφύγων

εμφυλίων πολέμων·

96. δεν θεωρεί ως ενδεδειγμένο, να λαμβάνεται υπόψη η ανθρωπιστική και η στρατιωτική βοήθεια ενός
κράτους μέλους, προκειμένου να μειώνεται η συμμετοχή του κατά την υποδοχή προσφύγων ή εκδιωχθέντων
ατόμων·

όσον αφορά την κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση της ερμηνείας της εννοίας
πρόσφυγες της 23ης Νοεμβρίου 1 995:

97 . εκφράζει τη λύπη του, για το γεγονός ότι η κοινή θέση προϋποθέτει τον ατομικό χαρακτήρα της
δίωξης και αποκλείει ομάδες, οι οποίες δραπετεύουν λόγω εμφυλίων πολέμων και γενικών ενόπλων
συγκρούσεων

98 . πιστεύει, ότι η εισαγωγή της εννοίας «επανεγκατάσταση» εντός της χώρας προέλευσης δυσχεραίνει
περαιτέρω την κτήση του καθεστώτος του πρόσφυγα στην Ένωση·
99.
πιστεύει, ότι το Συμβούλιο βάσει της αρχής της επικουρικότητας δεν δικαιούται, να εισαγάγει
εναρμόνιση της εννοίας του πρόσφυγα, η οποία περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας της
Γενεύης·

100.
διαπιστώνει με μέγιστη ανησυχία, ότι κατά το 1995 καταγράφησαν 133 πρόσφυγες οι οποίοι
απεβίωσαν κατά την απόπειρα να εισέλθουν στην επικράτεια της Ένωσης·

101 . εκφράζει έντονη ανησυχία για το ρόλο που διαδραματίζει η οργανωμένη εγκληματικότητα στην
παράνομη μετανάστευση·
H καταπολέμηση τον ρατσισμού και της ξενοφοβίας

102 . καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού, ξενοφοβίας και αντισημιτισμού, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη διάκριση με βάση το θρήσκευμα ή την εθνο-πολιτισμική προέλευση· ζητεί, αυτή η
καταδίκη να γραφεί επισήμως στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·
103 . χαιρετίζει, ότι το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ανέλαβε και αποφάσισε μια
κοινή δράση κατά του ρατσισμού, κηρύσσοντας το 1 997 ως ευρωπαϊκό έτος κατά του ρατσισμού· καλεί την
Επιτροπή, να αναλάβει και να υποστηρίξει περαιτέρω πρωτοβουλίες κατά του ρατσισμού, του αντισημι
τισμού και της ξενοφοβίας στην Ένωση, επιδιώκοντας παράλληλα τη συμπληρωματικότητα με τις δράσεις
που πραγματοποιεί το Συμβούλιο της Ευρώπης·
1 04.
απαιτεί από τα κράτη μέλη να μην θεωρήσουν τη διάδοση ρατσιστικών, ξενόφοβων ή αντισημιτικών
μηνυμάτων ως εμπίπτουσα νομίμως στην ελευθερία της έκφρασης απόψεων αλλά να την θεωρήσουν ως
αδίκημα και να λάβουν τα επιβαλλόμενα προληπτικά μέτρα·

105 . καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται, ώστε
δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιαίτερα δυνάμεις της τάξεως να επιδεικνύουν ρατσιστική συμπεριφορά και να
τους αποδίδονται ευθύνες για μια τέτοια σμπεριφορά·

1 06.
τονίζει εκ νέου την απαραίτητη προώθηση μέτρων στους τομείς της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
προκειμένου να καταπολεμάται αποτελεσματικά o ρατσισμός, η ξενοφοβία και o αντισημιτισμός και
πιστεύει, ότι τέτοια μέτρα θα πρέπει να επικεντρώνονται σε κοινωνικούς λειτουργούς, αστυνομικούς
υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς, μαθητές και φοιτητές·
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Οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και το δικαίωμα σε κοινωνική ασφάλιση
107 .

πιστεύει, ότι η φτώχεια και o αποκλεισμός δεν ταιριάζουν σε μια δημοκρατική και πλούσια

κοινωνία

108 . υιοθετεί την έκκληση του Πατρός J. Wresinki, ιδρυτού της ATD Τέταρτος Κόσμος, σύμφωνα με την
οποία «η δουλεία καταργήθηκε- μπορεί να καταργηθεί και η δυστυχία»·
109. ασκεί κριτική για τον περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων λόγω της φτώχειας και της
περιθωριοποίησης- αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα χωρίς σταθερή κατοικία τα οποία εμποδίζονται de
facto να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα όπως το εκλογικό δικαίωμα

110. υποστηρίζει την επεξεργασία ενός δεσμευτικού νομικού μέσου σε κοινοτικό επίπεδο, το οποίο
καθορίζει ελάχιστες εγγυήσεις σε σχέση προς το εισόδημα, κοινωνική προστασία, δικαίωμα σε ιατρική
περίθαλψη και κατοικία, οι οποίες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να υπάρχει
διαβίωση που αντιστοιχεί στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια- απαιτεί, όπως στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής
αφιερωθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους

1 1 1 . εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις πολυάριθμες περιπτώσεις θανάτων αστέγων ατόμων χωρίς
μόνιμη κατοικία λόγω της καιρικών συνθηκών- απαιτεί τη διάθεση κατάλληλων κτηρίων ως άκρως
απαραίτητη
1 1 2. πιστεύει, ότι παράλληλα προς τα κοινωνικά και οικονομικά προστατευτικά μέτρα πρέπει να
ασκηθούν βασικές πολιτικές, προκειμένου να σταματήσει η κοινωνική διαδικασία περιέλευσης σε φτώχεια
113 . εκφράζει τη λύπη του, για το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι δήμοι ιδιαίτερα στη Γαλλία και τη
Γερμανία απαγορεύσουν την επαιτεία στις περιοχές τους
1 14. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ιδιάζουσα κατάσταση του νομαδικού πληθυσμού (Sinti ,
Roma, Travellers), να σεβασθούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό
των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και των θεμελιοιδών τους αναγκών και να απόσχουν από κάθε δυσμενή
διάκριση και κάθε πίεση προκειμένου τα εν λόγω άτομα να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία

115 . ζητεί να γίνει σεβαστή η νόμιμη υποχρέωση την οποία έχει κάθε δήμος να προβλέπει χώρους
υποδοχής προσαρμοσμένους και διαρρυθμισμένους για πληθυσμούς νομάδων και ζητεί από τα κράτη μέλη
να τηρήσουν ή να προβλέψουν στη νομοθεσία τους τέτοιου είδους υποχρεώσεις
1 1 6. υποστηρίζει την άποψη, ότι το δικαίωμα στην εργασία αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο
επιβάλλει στα κράτη μέλη μια γενική υποχρέωση μέριμνας για την προστασία αυτού του δικαιώματος και
απαιτεί εκ νέου, στο πλαίσιο όλων των κοινοτικών πολιτικών κατάλληλες διατάξεις για την καταπολέμηση
της μαζικής ανεργίας

1 17 .

υποστηρίζει το δικαίωμα στην κοινωνική βασική ασφάλιση γήρατος

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στον αντοπροσδιορισμό των πληροφοριών
118 .
επισημαίνει ότι το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής σφαίρας, της κατοικίας και της
προστασίας των ατομικών δεδομένων συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα στην προστασία των οποίων
υποχρεούνται τα κράτη και κατά συνέπεια κάθε μέτρο οπτικής ή ακουστικής παρακολούθησης πρέπει να
εγκρίνεται στο πλαίσιο της πλέον αυστηρής τήρησης αυτών των δικαιωμάτων και πάντοτε με δικαστικές
εγγυήσεις·

1 19 .

υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επέβαλε πρόσφατα εκ νέου

ποινές για προφανείς προσβολές στην ιδιωτική σφαίρα και ετόνισε εν προκειμένω, ότι κάθε προσβολή της
κατοικίας και της ιδιωτικής επικοινωνίας, εξαιρουμένων προβλεπόμενων από το νόμο περιπτώσεων ή
ενεργειών υπό δικαστικό έλεγχο, αποτελεί βαρεία προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

120. καλεί τα κράτη μέλη να εκδώσουν κοινές νομικές διατάξεις για την προστασία αυτών των
δικαιωμάτων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την ταχεία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών·
121 . απαιτεί, όπως σε συνδυασμό με τις τράπεζες δεδομένων όπως SIS , SIE, SID και την τράπεζα
δεδομένων της Europol γίνεται σεβαστό το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας και διασφαλίζεται
η μη ύπαρξη μεροληπτικών κριτηρίων έναντι οιασδήποτε κοινωνικής ομάδας, και όπως μη γίνονται
αναφορές στο θρήσκευμα, τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη φυλή, την κατάσταση υγείας ή τις
σεξουαλικές προτιμήσεις των ατόμων
Το δικαίωμα στη μη διάκριση
122 .

επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι το θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ισότητα

ευκαιριών και μη διάκριση πρέπει να βρει διέξοδο στις κοινοτικές πολιτικές

28 . 4 . 97

28.4.97

Γ EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. C 132/41
Τρίτη, 8 Απριλίου 1997

123 . τονίζει εκ νέου το δικαίωμα των ηλικιωμένων ανθρώπων σε μια αξιοπρεπή παρουσία και
επιβεβαιώνει με έμφαση το περιεχόμενο του ψηφίσματος του της 24ης Φεβρουαρίου 1994 για τα μέτρα
υπέρ των ηλικιωμένων ατόμων Ο

Ι 24. επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι το δικαίωμα στην ισότητα και το δικαίωμα στη μη διάκριση απορρέουν
από τα άρθρα 14 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 1 19 της Συνθήκης και ότι κατ ' αυτό τον τρόπο πρόκειται για
προστατευόμενα δικαιώματα, στο σεβασμό των οποίων υποχρεούνται τα κράτη μέλη·
125 .

απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια αποτελεσματική και ισομερή συμμετοχή των

γυναικών στη δημόσια ζωή·

1 26. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν το ταχύτερο δυνατόν συνέχεια στις συμφωνίες για τα ανθρώπινα
δικαιώματα που έγιναν κατά την 4η Παγκόσμια Διάσκεψη των Γυναικών στο Πεκίνο·
127 . φρονεί ότι η « Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Διακρίσεως εις βάρος των Γυναικών»
πρέπει να συνοδευτεί από προαιρετικό πρωτόκολλο το οποίο θα δίνει το δικαίωμα σε ομάδες και άτομα να
κινήσουν διαδικασία καταγγελίας και να εγκριθεί ένα πρόσθετο πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματασχετικά με τα Δικαιώματα της Γυναίκας·
128 . κρίνει απαραίτητο να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για την ειδική κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων όσον αφορά τις γυναίκες και απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα ούτως
ώστε να καταπολεμηθεί η βία για σεξουαλικούς λόγους καθώς και οι άλλες παραβιάσεις των ανθροχπίνων
δικαιωμάτων κυρίως όσον αφορά τις γυναίκες·
1 29 . εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της σωματεμπορίας γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και εμμένει όσον αφορά τη σύναψη το ταχύτερο δυνατόν συμφωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ώστε να
αντιμετωπιστεί αυτή η απάνθρωπη πρακτική

130. τίθεται στο πλαίσιο αυτό υπέρ Ευρωπαϊκού Κώδικος Συμπεριφοράς κατά της σωματεμπορίας
γυναικών που θα ξεκινά από τις ανάγκες των θυμάτων και στον οποίο θα προβλέπεται ορισμός εθνικών
εισηγητών σχετικά με το θέμα της «βίας εις βάρος των γυναικών»·
131.
επισημαίνει τα συχνά πολυάριθμα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που ζητούν άσυλο για
να αποκτήσουν το καθεστώς πρόσφυγα και καλεί σχετικώς τα κράτη μέλη να θεωρήσουν την σεξουαλική βία
ως μορφή βασανιστηρίων·
132 .

εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να χορηγήσουν σε μετανάστριες ειδικά δικαιώματα·

1 33 . θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μη συνάπτουν και εφαρμόζουν διμερείς συμφωνίες με χώρες οι
οποίες επιτρέπουν απαράδεκτες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών·

134. φρονεί ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ οικονομικής εξάρτησης και αδυναμίας αντιδράσεως στην
σεξουαλική βία και απαιτεί ώστε όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών που
εργάζονται σε νοικοκυριά να γνωρίζουν ότι προστατεύονται από τη νομοθεσία η οποία θα τους
διασφαλίζει την διαμονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτως από την βούληση του εργοδότη·
135 . επιβεβαιώνει με έμφαση ότι κανείς δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις λόγω θρησκεύματος,
καταγωγής φύλου, σεξουαλικής προτίμησης ή έκφρασης της γνώμης του·

1 36. απαιτεί εκ νέου επισημαίνοντας το ψήφίσμά του της 8ης Φεβρουαρίου 1 994 για τα ίσα δικαιώματα
των ομοφυλοφίλων και των λεσβιών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2), να απαγορευτεί οιαδήποτε διάκριση
και οιαδήποτε άνιση μεταχείριση ομοφυλοφίλων και λεσβιών, ιδιαίτερα όσον αφορά την διαφοροποιού
μενη ενηλικίωση για ομοφυλοφιλικές πράξεις καθώς και δυσμενείς μεταχειρίσεις στο εργατικό, αστικό,
ενοχικό, κοινωνικό, οικονομικό, ποινικό και το δίκαιο της υιοθεσίας
137 . πιστεύει, ότι η έλλειψη της νόμιμης αναγνώρισης των ζευγών του ιδίου φύλου σε ολόκληρη την
Ένωση αποτελεί διάκριση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση και το δικαίωμα ένωσης των
οικογενειών·

138 . επικρίνει το γεγονός ότι οι διατάξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις εθνοτικές ομάδες και τις
γλωσσικές μειονότητες δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί από όλα τα κράτη μέλη και ότι η έκκληση για έναν
Χάρτη των εθνοτικών ομάδων και γλωσσικών μειονοτήτων στην ΕΕ δεν έτυχε της προσοχής του
Συμβουλίου, της ΔΔ ή των κρατών μελών, με αποτέλεσμα ότι τα δικαιώματα των εθνοτικών ομάδων και
γλωσσικών μειονοτήτων που υπάρχουν σε πολλά κράτη μέλη είτε δεν προστατεύονται καθόλου είτε
προστατεύονται σε περιφερειακή μόνον ή εθνική βάση·
(')
(2)

ΕΕ C 77 της 14.03.1994 , σελ . 24 .
ΕΕ C 61 της 28.02.1994 . σελ . 40.
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139 . τονίζει ότι κανείς δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις εξαιτίας του ότι ανήκει σε μια εθνοτική ή
γλωσσική μειονότητα και ότι η βοήθεια που παρέχεται στις μειονότητες προκειμένου να τους επιτραπεί να
αντισταθούν στις πιέσεις για αφομοίωση εκ μέρους του πλειοψηφικού πληθυσμού, δεν αντιβαίνει την αρχή
της ισότητας αλλά, αντιθέτως, συμβάλλει στην έμπρακτη εφαρμογή αυτής της αρχής·

140. καλεί την Αυστρία επειγόντως, να άρει τους νόμους της κατά των ομοφυλοφίλων και μάλιστα
ειδικότερα τις διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν την ελάχιστη νόμιμη ηλικία για ομοφυλοφιλικές σχέσεις στα
18 έτη, ενώ για ετεροφυλοφιλικές και λεσβιακές σχέσεις η ηλικία αυτή ανέρχεται στα 14 έτη,
141 .
επισημαίνει, ότι οι διατάξεις αυτές αντιβαίνουν στη σύσταση της Συνέλευσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης (924/8 Ο

Ι 42 .
λαμβάνει υπόψη το γεγονός , ότι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδικάσθηκε από το
Δικαστήριο για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου λόγω της
καταχρηστικής πρακτικής των δοκιμασιών για το aids πριν την πρόσληψη προσωπικού (απόφαση της 5ης
Οκτωβρίου 1 994, υπόθεση C-404/92 P, X κατά Επιτροπής)·

143 . ζητεί από τα κράτη μέλη την έγκριση ειδικής νομοθεσίας που θα θεσπίζει κριτήρια και δεσμεύσεις
για την επιστημονική έρευνα κυρίως σε σχέση με τις γενετικές παρεμβάσεις και την προστασία των εμβριθών
Τα δικαιώματα τον παιδιού

144 . επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι το δικαίωμα στην παιδεία με ελεύθερη επιλογή του εκπαιδευτικού
συστήματος αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ότι τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν μια ελεύθερη, δωρεάν
και ευρεία εκπαίδευση για όλους·

145 .

καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστείλει την οικονομική εκμετάλλευση παιδιών υπό μορφήν

εργασίας των παιδιών·

146.

απαιτεί, όπως εισαχθούν μηχανισμοί για την εποπτεία και την προστασία των στοιχειωδών

δικαιωμάτων των παιδιών·

147 . καλεί τα κράτη μέλη, να εναρμονίσουν αμέσως την ελάχιστη ηλικία για την είσοδο στην εργασιακή
ζωή, και να την ανεβάσουν στα 1 6 έτη και συγχρόνως να επιβάλουν την δωρεάν φοίτηση σε σχολείο έως
αυτή την ηλικία·

148 .

απαιτεί, όπως τα κράτη μέλη θεωρήσουν ως αδίκημα την σωματική βία κατά των παιδιών·

149. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν για την ανάληψη κοινής δράσης που να αφορά ένα κεντρικό
μητρώο αγνοούμενων παιδιών, έως ότου ολοκληρωθεί η Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφο
ριών·

150. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα κίνητρα για την πρόληψη και την καταστολή της βαρείας
παραμέλησης παιδιών·
1 5 1 . απαιτεί, όπως τα κράτη μέλη προβούν σε εκτεταμένες έρευνες για κακοποίηση παιδιών σε κάθε
κράτος·
152 . πιστεύει, ότι μια στενή συνεργασία μεταξύ ιατρικών υπηρεσιών, κοινωνικοιατρικών υπηρεσιών και
δικαστικών αρχών είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κακοποίηση παιδιών·

153 . καταδικάζει αποφασιστικά τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, τις διάφορες σεξουαλικές
παρεκτροπές, τη χρησιμοποίηση των παιδιών ως σεξουαλικό και εμπορικό αντικείμενο· ζητεί την οριστική
απαγόρευση της παραγωγής, εμπορίου, μεταφοράς καθώς και κατοχής οιουδήποτε πορνογραφικού υλικού
που αφορά τα παιδιά· ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό οι προτάσεις που εξετάζονται αυτή
τη στιγμή στη Σουηδία, σύμφωνα με τις οποίες θα θεωρείται παράνομη η κατοχή παιδεραστικού υλικού·
1 54. χαιρετίζει την εξέλιξη συστημάτων για τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε παράνομο και επιζήμιο
περιεχόμενο στο Internet· παρωτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει σύστημα σήμανσης της Ευρωπαϊκής
Ποιότητας για τους έχοντες πρόσβαση στο Internet, και να στηρίξει τον διεθνή συντονισμό σε αυτόν τον
τομέα·

155 .
εκτιμά ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην οικογένεια ή στην ανάπτυξη σε οικογενειακό
περιβάλλον δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτόν ενισχύονται οι βασικές ικανότητες των παιδιών·
156 .
διαπιστώνει ότι το δικαίωμα των παιδιών να ζουν σε ασφαλές περιβάλλον κινδυνεύει να
υπονομευθεί εάν δεν υφίσταται δικαίωμα διαζυγίου ή εάν συνοδεύεται από νομοθετικές διατάξεις, λ.χ.
απόδειξη της ευθύνης, που μπορούν να διαταράξουν τη σχέση του παιδιού με έναν από τους δύο γονείς·

1 57 . καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν κατ' αρχήν το δικαίωμα των παιδιών και στους δύο γονείς τους
ακόμη και ύστερα από διαζύγιο·
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158 . εκτιμά ότι πρέπει να ζητείται η γνώμη των παιδιών για θέματα που αφορούν την κηδεμονία τους σε
περίπτωση θανάτου των γονέων, δεδομένου ότι όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί τόσο σημαντικότερες είναι
οι επιθυμίες του και από μια ορισμένη ηλικία και μετά γίνονται ακόμη σημαντικότερες·
159. απαιτεί, όπως τα κράτη μέλη λάβουν μέτρα για την ενδεχόμενη ποινική δίωξη διοργανωτών
ταξιδιών και αεροπορικών εταιριών που διαφημίζουν τον σεξοτουρισμό·
160. απαιτεί, όπως καταστούν αυστηρότερες οι ποινές για εμπορία παιδιών και σεξουαλική βία κατά
παιδιών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όπως όλα τα κράτη μέλη εκδώσουν νομικές διατάξεις για την
πέραν των συνόρων τους εφαρμογή των νόμων, πράγμα το οποίο καθιστά δυνατόν να εγκαλούνται στην
επικράτειά τους δράστες αξιοποίνων πράξεων για εγκλήματα τα οποία διέπραξαν σε ένα άλλο κράτος·
Το δικαίωμα σε υγιεινό περιβάλλον

161 .
επιβεβαιώνει με έμφαση, ότι το δικαίωμα στη ζωή ενέχει ευθύνη έναντι των παρουσών και
μελλοντικών γενεών, το οποίο αναγκαστικά εκφράζεται με μεγαλύτερο σεβασμό της φύσης ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιβίωση·

162 . πιστεύει, ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν στον καθένα ένα υγιές περιβάλλον και την
δυνατότητα, να ασκεί επιρροή στις αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον του·
163 .
απαιτεί, όπως τα κράτη μέλη εναρμονίσουν τις εθνικές νομικές διατάξεις και όπως καταστήσουν
αυστηρότερες τις ποινές για παραβιάσεις διατάξεων που προστατεύουν το περιβάλλον σύμφωνα με την
αρχή o ρυπαίνων πληρώνει·

164. απαιτεί όπως απαγορευθεί η εξαγωγή όλων των υλικών, τροφίμων, φαρμάκων, των οποίων έχει
απαγορευθεί η διάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
*

*

*

165 .
αναθέτει στον Προεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα κράτη, τα οποία έχουν ήδη επισήμως ζητήσει την
προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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Εχουν υπογράψει :

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern , Ahlqvist, Ainardi , Alavanos, Alber, Aldo, Amadeo, d'Ancona,
Andersson, André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sânchez,
Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Augias , Avgerinos, Azzolini , Baggioni, Baldarelli ,
Baldi , Balfe, Banotti , Bardong, Barón Crespo, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti , Baudis, Bazin, Bébéar,
Belleré, Berend, Berès, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel , Blak, Bloch
von Blottnitz, Blokland, Blot, Bòge, Bösch, Bonde, Boniperti , Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz,
Bourlanges, Bowe , de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Under, Burtone , Cabezón
Alonso, Cabrol , Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal , Capucho,
Cardona, Carlotti , Carlsson, Carnero Gonzalez, Camiti , Carrère d'Encausse, Casini Carlo, Cassidy,
Castagnède, Castagnetti , Castricum, Caudron, Cederschiòld, Celiai , Chanterie, Chesa, Chichester, Coates,
Cohn-Bendit, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Colom i
Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox , Crampton, Crawley, Crowley,
Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki , David, De
Clercq, Decourrière, De Esteban Martin , De Giovanni , De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, van
Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos , Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner,
Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis , Eriksson ,
Estevan Bolea, Etti , Evans, Fabra Vallès, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi , Farassino, Fayot, Ferber,
Féret, Fernández-Albor, Fernândez Martin, Ferrer, Ferri, Filippi , Fitzsimons, Flemming, Fontaine,
Fontana, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton,
Galeote Quecedo, Gallagher, Garcia Arias, García-Margallo y Marfil , Garosci , Garriga Polledo, Gasòliba i
Bohm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti , Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel ,
Goerens , Görlach , Gollnisch , Gonzalez Alvarez, Gonzalez Triviño, Graenitz, Gròner, Grosch, Grossetête ,

Günther, Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Diaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hager,
Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Heinisch, Hendrick, Herman ,
Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm , Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes ,
Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Imbeni , Iversen , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jackson, Jacob, Janssen van Raay, Jarzembowski , Jean-Pierre , Jensen Lis, Jons, Junker, Kaklamanis,
Karamanou, Katiforis , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea,
Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen , Klaß, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner,
Krarup, Krehl , Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, La
Malfa, Lambraki , Lambrias, Lang Cari, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Le Gallou, Lehne, Lenz,
Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese, Ligabue, Lindeperg , Lindholm, Lindqvist,
Linkohr, Linser, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas , Lulling, Macartney , McCarthy, McGowan ,
McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally , Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone,
Mamère, Manisco , Mann Erika, Mann Thomas , Manzella, Marin , Marinho , Marinucci , Marra, Marset

Campos, Martens, Martin David W. , Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström,
Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Metten , Mezzaroma,
Miller, Miranda, Mohamed Ali , Mombaur, Monfils , Moniz, Moorhouse, Morân Lopez, Moreau, Moretti ,
Morgan, Morris, Moscovici , Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Millier, Mulder, Murphy , Muscardini ,
Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle , Nencini, Newens, Newman, Nicholson , Nordmann ,
Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten , Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna,
Paasio, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos , Papakyriazis, Papayannakis , Parigi , Parodi ,
Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari , Pex , Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places,
Plooij-van Gorsel , Plumb, Podestà, Poettering, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau,
Porto , Posselt, Pradier, Pronk , Provan , Puerta, van Putten , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath ,

Rapkay , Raschhofer, Rauti , Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-J0rgensen, Rinsche,
Ripa di Meana, Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose, Roth , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roubatis, Rovsing, Rubig , Ruffolo, Ryynänen, Sainjon , Saint-Pierre, Sakellariou , Salafranca
Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini , Sanz Fernândez, Sarlis, Scapagnini , Scarbonchi, Schäfer,
Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid , Schmidbauer,

Schnellhardt, Schròder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal , Secchi , Seillier, Seppànen, Sichrovsky,
Sierra Gonzalez, Sindal , Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa
Martinez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois,
Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani , Tamino, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon,
Telkämper, Terrón i Cusí, Theato, Theonas, Theorin , Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley,
Todini , Tomlinson, Tongue, Torres Marques , Trakatellis, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Ullmann,
Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker,
Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim , Verwaerde,
Viceconte, de Villiers, Vinci , Viola, Virgin, Virrankoski , van der Waal , Waddington, Waidelich, Walter,
Weber, Wemheuer, West, White , Whitehead, Wibe , Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx , Wilson, von
Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση

(+) = Υπέρ
(-) = Κατά
(O) = Αποχές

1 . ΚΨ Αραβόσιτος
αιτ. σκ. Λ

(+

ARE : Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière,
Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen , Kofoed, Larive, Lindqvist,
Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen, Thors, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, González Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Pettinari , Piquet, Seppänen, Sierra Gonzalez, Sjöstedt, Svensson, Theonas , Vinci , Wurtz
I-EDN : Berthu , Blokland, Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk, Seillier, van der Waal
NI : Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros , Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco,
Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti , Cederschiôld, Chanterie, Chichester, Colombo
Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles , Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer,
Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel ,
Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch, Konrad,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström , Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs , Perry, Pex , Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering , Posselt, Pronk, Provan, Rack,
Reding, Redondo Jimenez, Rinsche, Rübig , Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stenzei , Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo,
Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezόn Alonso, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates,
Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham,

Dankert, Darras, David, De Giovanni , Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Duhrkop,
Elchlepp, Elliott, Etti, Fantuzzi, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz,
Green, Groner, Hallam , Happart, Hardstaff, Harrison, Haug , Hendrick, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni ,
Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl,
Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy , McGowan, McMahon,
McNally, Malone, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Moran Lopez, Moscovici, Murphy,
Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath , Rapkay , Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo,
Sakellariou , Sanz Fernândez, Schäfer, Schlechter, Schmid , Schmidbauer, Schulz, Sindal , Skinner, Smith ,

Spéciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Terron i Cusí , Theorin , Thomas , Titley, Tomlinson,
Tongue, Truscott, Tsatsos , Van Lancker, Vecchi , Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wibe, Willockx , Wilson , Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville , Aldo , Azzolini , Baldi , van Bladel , Cabrol , Caccavale, Cardona, Collins Gerard,

Daskalaki , Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van
Raay, Kaklamanis, Ligabue , Malerba, Pasty, Podestà , Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner,
Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth , Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
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I-EDN : Fabre-Aubrespy , des Places, Souchet
PPE : Bourlanges, Herman

2. ΚΨ Αραβοσιτος
παρ. 5, 1ο τμήμα
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Scarbonchi

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-j0rgensen,
Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Pettinari , Piquet, Ribeiro, Seppànen, Sierra Gonzalez, Sjöstedt, Svensson , Theonas, Vinci , Wurtz
I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk,
Seillier, Souchet

NI : Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes , Argyros, Arias Canete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Campoy Zueco,
Capucho, Casini Carlo, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha,
Cushnahan, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos , Ebner, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martin, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis,
Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Ilaskivi,
Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lenz, Liese,
McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl ,
Rack, Reding , Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis , Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld , Stasi , Stenmarck , Stenzei , Stevens , Theato ,

Thyssen, Tillich , Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna,
Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin , von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezόn Alonso, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates ,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni , Desama, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green , Grôner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison , Haug, Hendrick,
Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jons, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki , Lange, Linkohr, Lüttge,
McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Miller,
Moscovici , Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo,
Pery, Peter, Piecyk , Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Roth-Behrendt, Rothe , Roubatis , Ruffolo , Sakellariou , Sanz Fernandez , Schäfer, Schlechter, Schmid ,

Schmidbauer, Schulz, Sindal , Spéciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrôn i Cusí, Theorin,
Thomas, Titley, Tomlinson , Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Waidelich ,
Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Guinebertière

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
(-

ARE: Castagnède, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Pradier, Saint-Pierre
PPE : Chichester, Herman , Jackson , Kellett-Bowman, Lulling , Moorhouse, Perry , Stewart-Clark
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UPE : d'Aboville, Aldo, Azzolini, Baggioni , Baldi, Bazin, van Bladel, Cabrol , Caccavale, Cardona,
Collins Gérard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci , Giansily, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van
Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner,
Viceconte

(O )
PPE : Corrie , Plumb

3. ΚΨ Αραβοσιτος
παρ. 5, 2o τμήμα
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Gonzalez Triviño, Lalumière, Pradier, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens , Kjer Hansen ,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen , Spaak,
Thors, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Pettinari , Piquet, Ribeiro, Seppânen, Sierra Gonzalez, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz
I-EDN : Berthu , Blokland, Bonde, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, van der
Waal

NI : Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Rachinel , Linser, Lukas, Sichrovsky

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bardong, Baudis ,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges , de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder,
Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan
Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Ferri , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Giinther, von Habsburg, Hatzidakis ,
Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß,
Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex , Piha, Pimenta, Pirker,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder,
Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de
Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin , von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezόn Alonso, Campos, Carlotti, Castricum,
Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot,
Crampton, Crawley , Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni , Desama, Donnelly Alan John,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green , Groner, Hallam , Happart, Hardstaff, Harrison , Haug,
Hendrick, Hoff, Hughes , Hulthén, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns , Junker,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lage, Lambraki ,
Lange, Linkohr, Lüttge, McCarthy , McGowan , McMahon, McNally , Malone, Marinho, Martin David W. ,
Medina Ortega, Metten , Miller, Morân Lopez, Moscovici , Murphy , Napoletano, Needle, Newens, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Panagopoulos , Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten ,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sanz
Fernandez, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Skinner, Smith, Spéciale , Stockmann,
Swoboda, Tannert, Tappin, Terrôn i Cusí, Theorin, Thomas, Titley , Tomlinson, Tongue, Truscott,
Tsatsos , Van Lancker, Vecchi , Waddington , Waidelich , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Whitehead ,

Wibe, Willockx, Wynn , Zimmermann
UPE : d'Aboville , Azzolini , Baldi , van Bladel , Cabrol , Caccavale , Cardona, Collins Gérard, Daskalaki ,

Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis , Ligabue, Pasty, Rosado
Fernandes , Santini
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V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
(-

I-EDN: Fabre-Aubrespy , Souchet

PPE : Chichester, Elles, Herman, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling, McIntosh, Moorhouse, Perry,
Stewart-Clark

( O)
ARE : Saint-Pierre

PPE : Carlsson , Corrie, Plumb

4. ΚΨ Αραβοσιτος
σύνολο

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke

ELDR: André-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq , Dybkjær, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen , Kofoed, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé,
Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Pettinari , Piquet, Ribeiro, Seppànen, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci , Wurtz
I-EDN : Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk, Seillier, Souchet,
van der Waal

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke
PPE: Alber, Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Banotti , Bardong, Baudis ,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder,
Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin , De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan
Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin , Ferrer, Ferri , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Giinther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Stasi , Stenmarck, Stenzel , Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans , Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE: Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sânchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron Crespo, Barton,
Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezόn Alonso, Carlotti , Castricum , Caudron, Coates,
Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham , Dankert, Darras, David, De Giovanni , Desama, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick,
Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou ,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel , Lambraki , Lange,
Lindeperg , Linkohr, Lüttge , McCarthy , McGowan , McMahon , McNally , Malone , Marinucci , Martin

David W. , Medina Ortega, Metten, Miller, Morân Lôpez, Moscovici , Murphy, Napoletano, Needle,
Newens , Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery , Peter, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou , Sanz Fernândez, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Skinner, Smith ,

Spéciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Terrôn i Cusí, Theorin, Thomas , Titley, Tomlinson,
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Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d'Aboville, Aldo, Azzolini , Baggioni , Baldi , van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins
Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob,
Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
(-)
PPE : Herman , Stevens

(O)

I-EDN : Berthu , des Places

PPE : Carlsson, Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling,
McIntosh, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Stewart-Clark
UPE : Poisson

5. Έκθεση Roth A4-0 1 12/97

τροπ. 13, 1ο τμήμα
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell ' Alba, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , Eisma, Gasòliba i Böhm, Goerens, Thors

GUE/NGL : González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala,
Ribeiro, Seppànen, Sierra González, Theonas, Wurtz
I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy , de Gaulle
NI: Antony, Blot, Feret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Gallou, Le Rachinel , Linser, Lukas,
Sichrovsky
PSE : Van Lancker, Zimmermann

UPE : d'Aboville, Aldo, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, Caccavale, Cardona, Collins Gerard,
Daskalaki , Donnay, Gallagher, Garosci , Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Kaklamanis ,
Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Viceconte
(-)

ELDR: André-Léonard, Anttila, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen ,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen,
Ryynänen, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Sjöstedt, Svensson, Vinci
I-EDN : Blokland, Seillier, Souchet, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bôge, Bourlanges, de Brémond d'Ars , Brok, Burenstam Linder,
Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiôld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin , De Melo,

Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martin ,

Ferrer,

Flemming,

Fontaine,

Fourçans ,

Fraga Estevez ,

Friedrich ,

Funk,

García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Gunther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel,
Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch , Konrad,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
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Mombaur, Moorhouse, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex , Piha, Pirker, Plumb, Poettering , Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche , Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenmarck,
Stenzei , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin , von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezόn Alonso, Campos, Carlotti, Castricum,
Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot,
Crampton, Crawley , Dankert, David, De Giovanni , Desama, Donner, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl,
Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Guigou, Hallam , Happart, Hardstaff, Harrison, Haug , Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén , Imbeni , Izquierdo
Collado , Jensen Kirsten , Jöns , Junker, Karamanou , Katiforis , Kindermann , Kinnock, Kokkola, Krehl ,

Kuhn , Kuhne, Lage, Laignel , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge , McCarthy , McGowan, McNally,
Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Metten, Miller, Moscovici , Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Randzio-Plath , Rapkay , Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Sanz Fernândez, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Skinner,
Spéciale, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin , Terrôn i Cusí, Theorin , Tomlinson, Tongue, Trautmann,
Truscott, Tsatsos, Vecchi , Waddington , Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White , Whitehead, Wibe,
Willockx , Wilson , Wynn

UPE : Janssen van Raay
V : Aelvoet , Ahern , Bloch von Blottnitz , Cohn-Bendit , Hautala, Kreissl-Dörfler, Manière , Muller,

Orlando, Ripa di Meana, Roth , Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann
(O)

GUE/NGL : Pailler, Pettinari , Piquet
I-EDN : Bonde, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk
NI : Dillen , Vanhecke
PPE : Schierhuber, Stevens

PSE : Dührkop Dührkop, Malone
V : Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, Schroedter

6. 'Εκθεση Roth A4-01 12/97

παρ. 18, 1 o τμήμα
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Scarbonchi , Vandemeulebroucke
ELDR : Gasòliba i Bohm

GUE/NGL : Eriksson , Gutiérrez Diaz, Moreau , Novo, Ojala, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson,
Wurtz

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

NI : Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Häger, Kronberger, Lang Carl , Le Gallou , Le Rachinel , Linser,
Lukas, Sichrovsky, Vanhecke
PPE: Alber, Anastassopoulos. Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong , Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burtone, Campoy
Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti , Cederschiold, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin , De Melo, Deprez, Donnelly
Brendan , Ebner, Elles , Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin , Ferrer, Ferri ,

Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Garriga
Polledo, Gillis , Glase, Goepel , Grosch, Grossetête , Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Herman ,
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Hernandez

Mollar,

Ilaskivi ,

Imaz

San

Miguel ,

Jackson,

Jarzembowski ,

Kellett-Bowman,

Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch , Lambrias, Langen, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese ,
Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen , Malangre , Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström,
Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Pina, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt,
Pronk, Provan , Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding , Redondo Jimenez, Rinsche , Rübig, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas , Sonneveld, Stasi ,

Stenmarck, Stenzei , Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich , Tindemans , Trakatellis, Valdivielso
de Cué , Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin , von Wogau
PSE : Hallam , Hume , Katiforis , Kerr, Lambraki , Wibe

UPE : d'Aboville, Aldo, Andrews, Azzolini, Baggioni , Baldi , Bazin, van Bladel, Cabrol , Caccavale,
Cardona, Collins Gerard, Daskalaki , Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland,
Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Rosado Fernandes, Santini ,
Schaffner, Viceconte

V : Ahern , Breyer, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Telkämper, Wolf
-)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen , Spaak, Thors , Vallvé,
Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Gonzalez Alvarez , Miranda, Pettinari , Vinci

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Barón Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch , Cabezόn Alonso, Campos, Carlotti , Castricum,
Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,
Crampton, Crawley , Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni , Desama, Donner, Dührkop
Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Happart, Hardstaff, Harrison , Haug, Hendrick, Hoff, Hughes,
Hulthen, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann ,
Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lage, Laignel , Lange , Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy ,
McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega,
Metten, Miller, Moscovici , Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Panagopoulos , Pérez Royo, Pery , Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau , van Putten, Randzio-Plath, Rapkay ,
Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe , Roubatis , Ruffolo , Sakellariou , Sanz Fernandez , Schäfer,

Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Skinner, Smith , Speciale, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Tappin , Terron i Cusí, Theorin , Thomas, Tomlinson, Tongue , Trautmann, Truscott, Tsatsos , Van
Lancker, Vecchi , Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx ,
Wilson, Wynn, Zimmermann

V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Mamère, Millier,
Soltwedel-Schäfer, Tamino , Ullmann

(O)

GUE/NGL : Herzog, Mohamed Ali, Pailler, Piquet
I-EDN : Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Dimitrakopoulos, von Habsburg, McIntosh, McMillan-Scott
PSE : Balfe , Malone

V: Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, Schroedter

7. Έκθεση Roth A4-01I2/97

παρ. 18, 2o τμήμα
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz, Miranda, Moreau, Novo, Piquet, Ribeiro, Theonas, Wurtz
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NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Sichrovsky
PPE : Brok, Casini Carlo , Vaz Da Silva

PSE: Bontempi , Carlotti , Elliott, Happart, Laignel , Lindeperg , Perez Royo, van Putten, Tannert, Van
Lancker, Zimmermann

UPE : d'Aboville , Cabrol , Daskalaki , Jacob, Kaklamanis

V: Ahern, Breyer, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Roth, Wolf
(-

ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen,
Ryynänen, Spaak, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN : Berthu , Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, van der
Waal

NI : Antony, Blot, Dillen, Feret, Lang Cari , Le Gallou, Le Rachinel, Vanhecke
PPE: Alber, Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone,
Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo
Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer,
Ferri , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch , Grossetête, Giinther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh , McMillan-Scott,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering , Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl ,
Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas , Sonneveld , Stasi , Stenmarck , Stenzei , Stevens , Stewart-Clark,

Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bosch, Cabezόn Alonso, Campos, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni ,
Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Dankert,
Darras, David, De Giovanni , Desama, Donner, Dury, Elchlepp, Ettl , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia
Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Groner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison,
Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jons, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn , Kuhne, Lage ,
Lambraki , Lange, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally, Mann Erika, Marinho, Marinucci ,
Martin David W. , Medina Ortega, Miller, Moscovici , Murphy , Napoletano, Newens, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Panagopoulos, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau , Randzio-Plath, Rapkay , Read, Rehder,
Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis , Ruffolo , Sakellariou, Sanz Fernandez , Schäfer, Schlechter, Schmid ,

Schmidbauer, Schulz, Sindal , Spéciale, Stockmann, Swoboda, Tappin, Terrôn i Cusí, Theorin, Tomlinson,
Truscott, Tsatsos, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, White, Whitehead, Wibe, Wilson,
Wynn

UPE : Aldo, Andrews, Azzolini, Baggioni , Baldi, Bazin , van Bladel , Caccavale, Cardona, Collins Gerard,
Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba,
Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Viceconte
V : Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Ullmann

(O)
GUE/NGL : Pailler
I-EDN : Bonde

PSE: Dührkop Dührkop, Malone
V : Gahrton , Holm, Millier
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8. Έκθεση Roth Α4-0112/97

παρ. 18, 3ο τμήμα
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke
ELDR: Andre-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , Dybkjær, Eisma, Gasòliba i Bôhm,
Goerens, Kestelijn-Sierens

GUE/NGL : Eriksson, Gutiérrez Diaz, Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pettinari , Piquet,
Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk,
Seillier, Souchet, van der Waal

NI : Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Le Rachinel , Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke
PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder,
Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen , Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez
Martín, Ferrer, Ferri , Flemming, Fontaine, Fourçans , Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y
Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker,
Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schroder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi , Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cue, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton ,
Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezόn Alonso, Campos, Carlotti , Castricum,
Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot,
Crampton , Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni , Desama, Donner, Duhrkop
Dührkop, Elchlepp, Elliott, Etti, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff,
Hughes, Hulthén , Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker,
Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel ,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika,
Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Metten, Miller, Moscovici, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos , Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis,
Ruffolo, Sakellariou , Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,

Skinner, Smith, Spéciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terron i Cusí, Theorin, Thomas,
Tomlinson, Tongue, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Waidelich, Walter,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Azzolini, Baggioni, Baldi , Bazin, van Bladel , Caccavale, Cardona, Donnay,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner, Viceconte

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Mamère,
Orlando, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-

ELDR: Anttila, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Vallvé, Virrankoski ,
Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
PPE : McMillan-Scott
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(O)

GUE/NGL : Herzog, Pailler
ΡΡΕ: von Habsburg
PSE : Malone

9. 'Εκθεση Roth A4-01 12/97

παρ. 53
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier,
Saint-Pierre , Scarbonchi , Vandemeulebroucke

ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries ,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé , Virrankoski , Väyrynen , Wiebenga,
Wijsenbeek
GUE/NGL : Gonzalez Alvarez, Miranda, Mohamed Ali , Ojala, Pettinari , Vinci

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bôge, Bourlanges , de Brémond d'Ars , Brok, Burenstam Linder, Burtone ,
Camisόn Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti , Cederschiold, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen , Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin , De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri , Flemming, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk , García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Glase,
Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Herman,
Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann , Klaß, Koch , Konrad, Lambrias, Langen , Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
Lulling , McCartin , McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas , Martens,
Matikainen-Kallström , Méndez de Vigo, Mendonça, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker, Plumb,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schroder, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stenzel , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lôpez, Varela Suanzes-Carpegna. Vaz Da Silva,
van Velzen W.G. , Virgin , von Wogau

PSE: Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sânchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Blak,
Bontempi , Botz, Bosch, Cabezón Alonso, Carlotti , Castricum , Caudron , Coates, Colajanni , Colino
Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Desama, Donner,
Dührkop Duhrkop, Dury, Elchlepp, Etti , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gròner, Happart, Haug, Hoff, Hughes, Hulthén , Hume, Imbeni ,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jons, Junker, Karamanou, Katiforis , Kerr,
Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel , Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Medina Ortega, Metten , Moscovici , Myller,
Napoletano, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis , Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons
Grau , van Putten , Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley , Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernândez, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Stockmann , Swoboda, Theorin , Tomlinson , Tongue ,
Trautmann , Tsatsos , Van Lancker, Vecchi , Waidelich , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Willockx ,
Wilson , Zimmermann

UPE : Andrews, Azzolini , Baldi , Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Gallagher, Giansily, Hyland,
Janssen van Raay , Ligabue, Malerba, Podestà, Santini , Viceconte
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm , Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL : Eriksson, Seppânen , Sjöstedt
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I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Piaces, Sandbæk,
Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Gallou , Le Rachinel , Linser, Lukas, Sichrovsky
PPE : Corrie , Stevens

PSE: Barton, Billingham, Bowe, Collins Kenneth D. , Crawley, Cunningham, David, Elliott, Hallam ,
Hardstaff, Harrison, Hendrick, Kinnock, McCarthy, McMahon , McNally, Martin David W. , Miller,
Murphy, Needle, Newens, Pollack, Read, Skinner, Smith , Tappin , Thomas, Truscott, Waddington, Wynn
UPE: d'Aboville, Aldo, Baggioni , Bazin, van Bladel , Cabrol , Donnay, Guinebertière, Hermange , Jacob,
Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner
(O)

GUE/NGL : Herzog, Moreau, Pailler, Piquet, Sierra Gonzalez, Theonas, Wurtz
PPE : Carlsson
PSE : Wibe

UPE : Daskalaki , Kaklamanis

10. Έκθεση Roth A4-01 12/97

παρ. 54
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Castagnede, Dupuis, Gonzalez Triviño. Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Scarbonchi , Vandemeulebroucke
ELDR : Andre-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq , de Vries ,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé,
Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga
GUE/NGL : González Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Novo, Ojala, Piquet, Wurtz
PPE : Brok, Garriga Polledo

PSE : Adam, Ahlqvist, d Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Blak,
Bontempi , Botz, Bosch, Cabezón Alonso, Carlotti , Castricum , Caudron, Coates, Colajanni , Colino
Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton , Dankert, Darras, Desama,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Etti , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green , Gròner, Guigou , Happart, Haug, Hoff, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis , Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn ,
Kuhne, Lage, Laignel , Lambraki , Lange , Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika,
Marinho, Marinucci , Medina Ortega, Metten, Moscovici , Myller, Napoletano, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath ,
Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernândez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Tomlinson , Tongue, Trautmann , Tsatsos, Van
Lancker, Vecchi , Waidelich , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Whitehead , Willockx , Wilson ,
Zimmermann

UPE : Caccavale , Collins Gerard, Gallagher, Hyland

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
(-)

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Jensen Lis, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet,
van der Waal
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NI: Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky

PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti , Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bôge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisόn
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy , Castagnetti , Cederschiôld, Chanterie,
Chichester, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Ferri , Flemming , Fontaine, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel ,
Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré,
Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Moorhouse, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex, Piha, Pirker,
Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schroder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel , Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lôpez, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Virgin , von Wogau
PSE : Billingham, Bowe, Crawley , Cunningham, David, Elliott, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick,
Hulthén, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally , Martin David W. , Miller, Murphy, Needle, Newens,
Pollack, Read, Smith, Tappin, Thomas, Truscott, Wibe, Wynn
UPE : d'Aboville, Aldo, Baggioni, Bazin, Cabrol , Donnay , Guinebertière, Hermange, Jacob, Janssen van
Raay, Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
V : Holm

(O)

ELDR: Dybkjær
GUE/NGL : Pailler, Theonas
PPE : Vaz Da Silva

PSE: Waddington
UPE : Azzolini , Baldi , Cardona, Daskalaki , Kaklamanis , Malerba

11 . 'Εκθεση Roth A4-01 12/97

παρ. 57
(+)

ARE: Castagnède, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière , Leperre-Verrier, Macartney, Pradier,
Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke , Weber

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen , Ryynänen, Spaak, Thors , Vallvé,
Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Gonzalez Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pettinari , Piquet,
Vinci , Wurtz

PPE : Dimitrakopoulos

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barton,
Bontempi , Botz, Bosch , Cabezón Alonso, Castricum, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni , Desama,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Etti , Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green , Gròner, Guigou , Haug , Hoff, Hulthén , Hume , Imbeni , Iversen ,

Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jons , Junker, Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola,
Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki , Lange, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci , Medina Ortega, Metten, Morân Lopez, Moscovici , Napoletano, Paasilinna, Paasio,
Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,

Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe , Rothley , Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernândez, Schäfer,
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Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Stockmann, Swoboda, Tannert, Theorin, Tongue, Tsatsos, Van
Lancker, Vecchi , Waidelich , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE: Andrews, Azzolini, Baldi, Caccavale, Cardona, Gallagher, Hyland, Malerba, Santini, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Mamère, Millier, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann,
Wolf

(-)

ELDR: Lindqvist

I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk,
Seillier, Souchet, van der Waal

NI : Blot, Dillen, Feret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky,
Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti , Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone,
Campoy Zueco, Capucho, Carlsson , Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti , Cederschiòld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie , Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin , De Melo ,

Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin,
Ferrer, Ferri , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, García-Margallo y Marfil ,
Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête , Giinther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Herman, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen ,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires , Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering , Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi,
Stenmarck, Stenzei , Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso
de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE : Billingham, Bowe, Carlotti, Caudron, Crawley , Cunningham, David, Elliott, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Hendrick, Hughes, Kinnock, Laignel , Lindeperg, McCarthy, McMahon , McNally, Martin David
W. , Miller, Murphy, Needle, Newens, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Smith, Tappin, Thomas, Tomlinson,
Trautmann, Truscott, Whitehead, Wibe, Wynn

UPE: d'Aboville, Aldo, Baggioni, Bazin, van Bladel , Cabrol , Donnay, Giansily, Guinebertière,
Hermange, Jacob, Janssen van Raay , Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner
(O)

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
PSE : Blak

UPE : Daskalaki , Kaklamanis , Podestà

V : Gahrton , Holm , Lindholm

12. 'Έκθεση Roth A4-01 12/97

παρ. 58
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Saint-Pierre , Scarbonchi , Vandemeulebroucke , Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Spaak, Thors, Vallvé, Wiebenga,
Wijsenbeek
GUE/NGL : Gonzalez Alvarez, Herzog, Mohamed Ali , Pettinari , Vinci
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NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Sichrovsky
PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy
Zueco, Capucho, Carlsson , Casini Carlo, Castagnetti , Cederschiôld, Chanterie, Colombo Svevo,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin , Ferrer, Ferri , Flemming, Fontaine, Fourçans,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch,
Grossetête , Günther, von Habsburg , Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Ilaskivi , Imaz San
Miguel , Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch ,
Lambrias , Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin , McIntosh,
McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström , Méndez de
Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex , Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk ,
Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca

Sánchez-Neyra, Sarlis , Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schroder, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stenzel , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich , Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron Crespo ,
Bontempi , Bosch, Cabezόn Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i
Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Darras, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp,
Ettl, Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Groner,
Guigou, Haug, Hendrick, Hoff, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jons,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lage, Lambraki , Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan , Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Medina Ortega,
Metten , Moscovici, Napoletano, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter,
Piecyk, Pons Grau , van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Ruffolo,
Sakellariou , Sanz Fernandez , Schäfer, Schlechter, Schmid , Schmidbauer, Schulz, Sindal , Stockmann ,

Swoboda, Tannert, Terrôn i Cusí, Theorin, Tongue, Trautmann, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waidelich,
Walter, Weiler, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE : d'Aboville , Aldo, Andrews , Azzolini , Baldi , van Bladel , Cabrol , Caccavale , Cardona, Collins

Gerard, Daskalaki , Donnay , Gallagher, Giansily , Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van
Raay, Kaklamanis, Ligabue, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Viceconte

V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Mamère,
Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-

ELDR: Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski , Väyrynen
GUE/NGL : Eriksson , Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Piaces, Sandbæk,
Seillier, Souchet, van der Waal

NI : Blot, Dillen, Feret, Lang Cari , Le Gallou, Le Rachinel , Vanhecke
PPE : Konrad

PSE : Barton , Billingham, Bowe, Crawley, Cunningham, Dankert, David, Elliott, Hallam, Hardstaff,
Harrison , Hughes, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W. , Murphy, Needle, Newens,
Oddy, Pollack, Read, Skinner, Smith, Tappin, Thomas, Tomlinson, Truscott, Waddington , Whitehead,
Wibe, Wynn
UPE : Baggioni, Bazin
V : Gahrton , Holm , Lindholm
(O)

GUE/NGL : Miranda, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Piquet, Ribeiro, Theonas, Wurtz
PPE : Corrie
PSE : Mi 1er
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13. Έκθεση Roth Α4-01 12/97

παρ. 59
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Saint-Pierre , Scarbonchi , Vandemeulebroucke , Weber

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Ryynänen, Spaak, Thors , Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga,
Wijsenbeek

GUE/NGL : Eriksson , Gonzalez Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Ojala, Pailler, Seppänen,
Sjöstedt, Svensson, Wurtz
I-EDN : Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone,
Camisόn Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiòld,
Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri,
Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Gillis, Glase,
Goepel , Grosch , Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz
San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias,
Langen , Langenhagen , Lehne, Liese, Lulling, McCartin , McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas , Martens, Matikainen-Kallström, Mendez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex , Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis ,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer,
Stenzel , Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tillich , Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin , von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Blak,
Bontempi , Botz, Bösch, Cabezόn Alonso, Canotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino
Salamanca, Colom i Naval , Correia, Cot, Crampton, Darras, De Giovanni , Desama, Donner, Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Etti , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz,
Green, Gröner, Guigou, Haug, Hoff, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage,
Laignel , Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan , Malone, Mann Erika, Marinucci ,
Medina Ortega, Metten, Moscovici , Myller, Napoletano, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis ,
Perez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay , Rehder, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou , Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrôn i Cusí , Theorin, Tongue, Trautmann, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi , Waidelich , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE : Andrews, Azzolini, Baggioni , Baldi , van Bladel , Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Donnay,
Gallagher, Giansily , Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-

I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet
NI : Blot, Dillen, Féret, Lang Cari , Le Gallou, Le Rachinel , Vanhecke
PSE: Barton, Billingham, Bowe, Crawley, Cunningham, Dankert, David, Elliott, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Hendrick, Hughes, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W. , Miller,
Murphy, Needle, Newens, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Tappin, Thomas, Tomlinson, Truscott, Wibe,
Wynn
UPE : Bazin

V : Soltwedel-Schäfer
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(O)
GUE/NGL : Theonas

I-EDN : Blokland, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Sichrovsky
PPE : Cassidy, von Habsburg, Konrad
UPE : Daskalaki , Kaklamanis

14. 'Έκθεση Roth A4-01 12/97

παρ. 142
(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager, Goerens,
Haarder, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen,
Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Miranda, Mohamed Ali , Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet,
Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci , Wurtz
I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Vaz Da Silva

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron Crespo,
Barton, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezόn Alonso, Carlotti , Castricum, Caudron,
Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley,
Cunningham, Darras , David, De Giovanni , Dührkop Duhrkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi ,
Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias , Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Guigou,
Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn , Kuhne, Laignel, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge,
McCarthy, McGowan, McMahon , McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Medina Ortega,
Metten, Miller, Moscovici , Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna,
Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau , van Putten, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernândez, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Skinner, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrôn
i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington,
Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson , Wynn, Zimmermann
UPE : Bazin

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-

ARE: Dell'Alba, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi ,
Vandemeulebroucke, Weber
ELDR : Anttila, Virrankoski

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal
NI: Dillen, Hager, Lang Cari, Le Gallou, Vanhecke
PPE : Alber, Anastassopoulos , Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti , Cederschiold, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie , Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin, De Melo ,

Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles , Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor,
Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil ,
Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
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Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri ,
Nassauer, Otila, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cue, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen
W.G. , Virgin
PSE : Malone

UPE : d'Aboville, Aldo, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi , van Bladel , Cabrol , Caccavale, Cardona,
Collins Gérard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay,
Ligabue, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Viceconte
V : Orlando

(O)

GUE/NGL : Herzog
PPE : Carlsson
PSE : Wibe

UPE : Daskalaki , Kaklamanis

15. 'Εκθεση Roth A4-0112/97

τροπ. 15
(+)

ARE : Dell'Alba, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke,
Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Dybkjær, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Larive,
Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel , Spaak, Thors, Vallvé, Wijsenbeek

GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog , Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Pettinari , Piquet, Ribeiro,
Seppänen, Sierra Gonzalez, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci , Wurtz
I-EDN : Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk
PPE : Anastassopoulos, Carlsson, Imaz San Miguel , Oostlander, Pex , Vaz Da Silva

PSE: d Ancona, Andersson Jan , Carlotti , De Giovanni , Happart, Kerr, Laignel, Lindeperg, Tsatsos, Van
Lancker, Wibe

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann , Wolf
(-

ELDR: Anttila, Cox , de Vries, Gasòliba i Böhm, Ryynänen, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga
I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal
NI: Dillen, Häger, Lang Carl , Le Gallou, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond,
Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisόn Asensio,
Campoy Zueco, Capucho , Casini Carlo , Cassidy , Castagnetti , Cederschiold, Chanterie , Chichester,

Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri ,
Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Jackson , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
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Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzei, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin

PSE : Ahlqvist, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron Crespo, Barton, Billingham, Blak,
Bontempi, Botz, Bowe , Bosch, Cabezόn Alonso, Castricum, Caudron , Coates, Colajanni, Colino
Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Darras, David,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Grôner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hoff, Hughes,
Hume, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jons, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lambraki , Lange, Linkohr, Lüttge , McCarthy ,
McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Medina Ortega,
Metten , Miller, Morân Lopez, Moscovici , Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens , Oddy,
Paasilinna, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Skinner, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrôn
i Cusí, Theorin , Thomas, Tomlinson, Tongue, Truscott, Vecchi , Waddington, Waidelich, Walter, Weiler,
White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville, Andrews, Azzolini , Baggioni, Baldi , Bazin, van Bladel , Cabrol , Caccavale, Cardona,
Collins Gerard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay ,
Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
V : Orlando

( O)

ELDR: De Clercq
PPE : Corrie, Piha, Stasi
PSE : Hendrick

UPE : Daskalaki , Kaklamanis

16. 'Εκθεση Roth A4-01 12/97

παρ. 146
+

ARE :

Dell'Alba,

Dupuis,

Kouchner,

Lalumière,

Leperre-Verrier,

Saint-Pierre ,

Scarbonchi,

Vandemeulebroucke , Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Thors , Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga,
Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson , Gonzalez Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Novo, Ojala, Pailler, Pettinari ,
Ribeiro, Seppànen, Sierra Gonzalez, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci , Wurtz

I-EDN : Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk
PPE: Oomen-Ruijten , Pex , Vaz Da Silva

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron,
Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Darras,
David, De Giovanni , Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Fantuzzi, Frutos Gama, Garcia
Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Groner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel ,
Lambraki , Lange, Lindeperg , Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinho, Martin David W. , Medina Ortega, Metten , Miller, Moscovici , Murphy , Myller,
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Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roubatis, Sakellariou,
Sanz Fernândez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Skinner, Smith, Stockmann, Swoboda,

Tannert, Tappin, Terron i Cusí , Theorin, Thomas, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wilson, Wynn ,
Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton , Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Seillier, Souchet, van der Waal

NI : Dillen, Hager, Lang Cari , Le Gallou, Vanhecke
PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis , Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars , Brok, Burenstam Linder, Burtone,
Camisόn Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti , Cederschiòld,
Chanterie , Chichester, Colombo Svevo , Cornelissen , Corrie , Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin , De

Melo, Deprez, Dimitrakopoulos , Donnelly Brendan, Ebner, Elles , Estevan Bolea, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grossetête, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel ,
Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Lambrias, Langen, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin , Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Nassauer, Oostlander, Otila, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Piha, Pirker,
Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel , Stevens, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin
UPE : d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi , Bazin, van Bladel , Cabrol , Caccavale, Cardona,

Collins Gérard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay,
Ligabue, Pasty, Podesta, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Viceconte
(O)
ARE : Pradier

PSE: Cunningham, Hendrick
UPE : Daskalaki , Kaklamanis

17. Έκθεση Roth A4-0112/97
σύνολο

(+)

ARE : Dell'Alba, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Pradier, Saint-Pierre,
Scarbonchi , Vandemeulebroucke , Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Frischenschlager, Goerens, Lindqvist, Thors

GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Pettinari, Piquet, Ribeiro, Seppânen, Sierra Gonzalez, Sjöstedt, Svensson , Wurtz
PPE : Peijs

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Blak, Bontempi, Botz, Bosch, Cabezón Alonso, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino
Salamanca, Colom i Naval , Correia, Cot, Crampton , Darras, De Giovanni , Dührkop Dührkop, Dury ,
Elchlepp, Ettl, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green,
Gróner, Guigou, Happart, Haug, Hoff, Hume, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jons , Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Laignel ,

Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan , Mann Erika, Marinho, Medina Ortega, Metten ,
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Moscovici, Myller, Napoletano, Paasilinna, Papakyriazis, Perez Royo, Pery , Peter, Piecyk, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz
Fernandez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Stockmann , Swoboda, Tannert,

Terrôn i Cusí, Theorin, Tongue, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Waidelich, Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe , Wilson, Zimmermann
UPE : Andrews , Caccavale

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann , Wolf
-

ELDR: Väyrynen

I-EDN : Berthu , Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal
NI : Dillen, Hager, Lang Cari , Le Gallou, Vanhecke
PPE : Alber, Anastassopoulos , Añoveros Trias de Bes, Argyros , Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bôge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisόn
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiold, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo , Cornelissen , Corrie , Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin , De Melo ,

Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin ,
Ferrer, Ferri, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grossetête, Gunther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Hatzidakis ,
Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen , Langenhagen , Lehne , Lenz,
Lucas Pires , Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas,
Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Otila, Palacio Vallelersundi , Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding , Redondo Jiménez, Rinsche,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schroder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel , Stevens, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lôpez, Varela Suanzes-Carpegna,
van Velzen W.G. , Virgin
UPE : d'Aboville, Baggioni , Baldi , Bazin, van Bladel, Cabrol , Cardona, Collins Gerard, Gallagher,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner
(O)

ELDR: Anttila, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens , Kjer
Hansen, Larive, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Vallvé,
Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Theonas

I-EDN : Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk
PPE : Banotti , Brok , Vaz Da Sil va

PSE : Barton, Billingham, Bowe, Corbett, Crawley, Cunningham, David, Elliott, Hallam, Hardstaff,
Harrison , Hendrick, Hughes, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Martin David W. , Miller,
Murphy, Needle, Newens, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Tappin, Thomas, Tomlinson, Truscott,
Whitehead, Wynn
UPE : Azzolini , Daskalaki , Kaklamanis , Santini , Viceconte
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997

(97/C 132/03 )

ΜΕΡΟΣ

I

Διεξαγωγή της συνεδρίασης
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. SCHLEICHER

Αντιπροέδρου

( Έναρξη της συνεδρίασης στις 9 π. μ.)

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση
αναθεωρημένοι' κοινοτικού συστήματος για την οικολογική
σήμανση (COM(96)0603 - C4-0157/97 - 96/0312(SYN))
παραπέμπεται
ουσία : ΠΕΡΒ

1. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών
O κ. Brok γνωστοποίησε ότι ήθελε να ψηφίσει κατά του
συνόλου του ψηφίσματος που περιέχεται στην έκθεση Roth
(Α4-01 12/97) (σημείο 13 ) και όχι να απόσχει .

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ, ΟΙΚΟ
νομική βάση : Άρθρο 130 Σ, παράγραφος 1 ΕΚ
6) τα ακόλουθα έγγραφα:

O κ. Méndez de Vigo επισημαίνει ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ
κατά τη τελική ψηφοφορία επί της κοινής πρότασης ψηφίσμα
τος για το γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο (Μέρος I, σημείο

— Δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τη δήλωση ασφάλειας
για δραστηριότητες του έκτου και έβδομου ΕΤΑ για το οικονο

12 ).

παραπέμπεται

Τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρί
νονται

μικό έτος 1995 (C4- 1 54/97)
ουσία : ΕΛΕΓ

γνωμοδότηση : ΑΝΑΠ

— Υπουργική δήλωση που εγκρίθηκε στη Σιγκαπούρη στις

2. Κατάθεση εγγράφων
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από το Συμβούλιο:

12.05.1997 για το εμπόριο προϊόντων τεχνολογιών της πληρο

φορίας (C4-01 58/97)
παραπέμπεται
ουσία : ΕΕΟΣ

a) αιτήσεις γνωμοδότησης για:

— Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του
πρωτοκόλλου και την επέκταση στο Βιετνάμ της συμφωνίας
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Μπρουνέι-Νταρουσαλάμ, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των
Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης, χωρών
μελών της Ένωσης των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας,
(COM(97)OOQ2 - C4-0152/97 - 97/0017(CNS ))
παραπέμπεται
ουσία : ΕΕΟΣ

γνωμοδότηση: ΕΞΩΤ, ΠΡΟΫ, ΑΝΑΠ

γνωμοδότηση : ΟΙΚΟ

3. Συζήτηση επίκαιρων (ενστάσεις)
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο
47 , παράγραφος 2, 2ο εδάφιο του Κανονισμού τις ακόλουθες
αιτιολογημένες και γραπτές ενστάσεις που αφορούν τον κατά
λογο των θεμάτων που κρατήθηκαν για την προσεχή συζήτηση
επί επικαίρων, επειγόντων και σημαντικών θεμάτων.

νομική βάση : Άρθρο 228, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, παρά
γραφος 1 ΕΚ, Άρθρο 1 1 3 ΕΚ, Άρθρο 1 30 Ω ΕΚ

III. Ανθρωπινα δικαιώματα

— Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αναδιαρθώνει το
κοινοτικό πλαίσιο επιβολής φόρων στα ενεργειακά προϊόντα
(COM(97)0030 - C4-0 1 55/97 - 97/01 1 1(CNS))

— Ένσταση της Ομάδας V που αποσκοπεί στο να εισαγάγει
σε αυτό το σημείο ένα νέο υποσημείο με τίτλο «Μεξικό» που θα
περιέχει την πρόταση ψηφίσματος Β4-0324/97 της Ομάδας V.

παραπέμπεται
ουσία : ΟΙΚΟ

Με ΟΚ (ΡΡΕ), η ένσταση αυτή απορρίπτεται

γνωμοδότηση : ΕΡΕΥ, ΠΕΡΒ , ΜΕΤΑ
νομική βάση: Άρθρο 099 ΕΚ
Διατάθεται στις γλώσσες : EN, FR, DE

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισμό 79/65/ΕΟΚ για τη δημιουργία συμβατού δικτύου
πληροφορικής περί γεωργίας για τα εισοδήματα και την
οικονομία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα (COM(97)0109 — C4-0156/97 — 97/
0104(CNS ))
παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

νομική βαση : Άρθρο 043 ΕΚ

ψήφισαν :
υπέρ:

213
104

κατα :

1 05

αποχές :

4

— Ένσταση της Ομάδας GUE/NGL που αποσκοπεί στο να

εισαγάγει σε αυτό το σημείο ένα νέο υποσημείο με τίτλο
« Καμπότζη» που θα περιέχει τις προτάσεις ψηφίσματος Β4
0302/97 της Ομάδας GUE/NGL, Β4-0306/97 της Ομάδας UPE,
Β4-03 15/97 της Ομάδας PSE, Β4-03 1 8/97 της Ομάδας ELDR
και Β4-0328/97 της Ομάδας V.

Με ΗΨ ( 140 υπέρ, 114 κατά, 2 αποχές), η ένσταση αυτή
εγκρίνεται .
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— Ένσταση της Ομάδας ELDR που αποσκοπεί στο να
εισαγάγει στο σημείο αυτό ένα νέο υποσημείο με τίτλο «Ανα
τολική Σλαβονία» που θα περιέχει την πρόταση ψηφίσματος
Β4-0287/97 της Ομάδας ELDR .
H ένσταση αυτή απορρίπτεται.
III. Ανθρώπινα δικαιώματα ■ IV. Υεμενη
—

Ένσταση της Ομάδας ELDR που αποσκοπεί στο να:
— αντικαταστήσει το σημείο IV «Υεμένη» με ένα νέο

σημείο με τίτλο «Αλγερία» που περιέχει την πρόταση
ψηφίσματος Β4-032 1 /97 της Ομάδας ELDR·
— εγγράψει την πρόταση ψηφίσματος Β4-0293/97 της
Ομάδας PSE για την Υεμένη ως νέο υποσημείο του
σημείου III «Ανθρώπινα δικαιώματα»
H ένσταση αυτή απορρίπτεται .

4. Χορήγηση απαλλαγής (συζήτηση)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει μια κοινή συζήτηση πέντε
εκθέσεων, που εκπονήθηκαν εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγ
χου του Προϋπολογισμού.
H κ. Πρόεδρος χαιρετίζει την παρουσία στο ημικύκλιο του κ.
Bernhard Friedmann, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
O κ. Wynn παρουσιάζει :
— την έκθεσή του σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για τα
μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν των παρατηρήσεων που περι
λαμβάνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το γενικό προϋπολογι
σμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 1 994
(COM(97)0048 - C4-0 1 08/97 )( Α4-0 1 24/97 ) -

— την έκθεση του σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το οικονομικό έτος 1995 (Α4-01 20/97).

O κ. Dankert παρουσιάζει την έκθεσή του σχετικά με τη
χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολο
γισμού για το οικονομικό έτος 1995 — Τμήμα I — Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο/Παράρτημα Διαμεσολαβητής — Τμήματα IV —
Δικαστήριο — V — Ελεγκτικό Συνέδριο — VI — Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή/Επιτροπή των Περιφερειών (Α4-0 1 25/
97 )

O κ. Blak παρουσιάζει την έκθεση του σχετικά με τη χορήγηση
απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά τη διαχείριση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα για το οικονο
μικό έτος 1995 (Α4-0071 /97 )

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΙΜΒΕΝΙ

Αντιπροέδρου
Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Bardong , McCarthy και Liikanen, μέλος
της Επιτροπής.
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της κοινής συζήτησης
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 6 των ΣΠ της 10.4.1997

5. Ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία με
τον ΟΑΠ — Ειρηνευτική διαδικασία στη
Μέση Ανατολή *** (συζήτηση και δήλωση)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει μία κοινή συζήτηση, μία σύστα
ση και μία δήλωση του Συμβουλίου.

O κ. Αλαβάνος παρουσιάζει την σύσταση που εξεπόνησε εξ
ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας
και Αμυντικής Πολιτικής, σχετικά με την πρόταση απόφασης
του Συμβουλίου για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπό
ριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της ΟΑΠ υπέρ της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης
και της Δωρίδας της Γάζας (COM(97)0051 — 6572/97 —
C4-01 12/97 - 97/0036(AVC )) (Α4-0103/97 )

Παρεμβαίνει η κ. Ferrer, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτρο
πής Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων.
O κ. Patijn , ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, προβαίνει σε
μια δήλωση για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή .
Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Colajanni , εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Viola, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, Santini , εξ ονόματος της
Ομάδας UPE, Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, Wurtz,
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gahrton, εξ ονόματος της
Ομάδας V , Pradier, εξ ονόματος της Ομάδας ARE, Van der
Waal , εξ ονόματος της Ομάδας I-EDN, Linser, Caudron, οι
κυρίες De Estéban Martin, Van Bladel , οι κ.κ. Carnero
Gonzalez, Baron Crespo, Δημητρακόπουλος, Marin, αντι
πρόεδρος της Επιτροπής, και η κ. Banotti .
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της κοινής συζήτησης
Ψηφοφορία:
— σύσταση Αλαβάνου — Α4-0103/97 : Μέρος I, σημείο 17
— ψήφισμα για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατο
λή : Πέμπτη 24 Απριλίου 1997
(H συνεδρίαση διακόπτεται στις 1 1.55 π. μ. , εν αναμονή της
ώρας των ψηφοφοριών, και επαναλαμβάνεται στις 12 το
μεσημέρι )

O κ. Bosch παρουσιάζει την έκθεσή του σχετικά με την
χορήγηση απαλλαγής προς την Επιτροπή όσον αφορά την
οικονομική διαχείριση του έκτου και έβδομου Ευρωπαϊκού

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ . GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 1995 (Α4-01 2 1 /97)

Προέδρου

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Cornelissen , συντάκτης γνωμοδότησης
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (εγγ. Α4-01 20/97),
Patijn, ασκπών την Προεδρία του Συμβουλίου, η κ. Wemheuer,
εξ ονόματος της Ομάδας PSE, οι κ.κ. Garriga Polledo, εξ
ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, Giansily, εξ ονόματος της Ομάδας
UPE, Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR , η κ. Müller, εξ

ονόματος της Ομάδας V , οι κ.κ. Dell ' Alba, εξ ονόματος της
Ομάδας ARE, Fabre-Aubrespy, εξ ονόματος της Ομάδας
I-EDN, Le Gallou , μη εγγεγραμμένος, Tomlinson , οι κυρίες
Theato, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογι
σμού, Kjer Hansen, οι κ.κ. Holm , Lukas , Kellett-Bowman .

6. Ανακοίνωση του Προέδρου
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι επ ' ευκαιρία του AdelbodenCup 1997 , αγωνίσματος χιονοδρομίας για βουλευτές, που
διεξήχθη από 3 έως 6 Απριλίου 1997 στο Adelboden της
Ελβετίας, η ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αποτε
λείτο από τους κ.κ. Ebner και Nassauer, κατέλαβε τη δεύτερη
θέση

Συγχαίρει αυτούς τους συναδέλφους .
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

O κ. Πρόεδρος αποφασίζει, δεδομένου ότι δεν συγκεντρώνεται
η πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Σώμα, να αρχίσει
θέτοντας σε ψηφοφορία την έκθεση Lehne .

— o εισηγητής δηλώνει ότι έπειτα από την προηγούμενη
παρέμβαση, αποσύρει την προφορική τροπολογία που είχε
σκοπό να υποβάλει στην τροπολογία 1 1 που αποσκοπούσα να
αντικαταστήσει το « 1998» με « 1999»·

Χωριστές ψηφοφορίες: τροπ. 4, 5 , 8 , 9 (UPE)·

7. Χαρακτήρας διακανονισμού και σύσταση
ασφαλειών ***Ι (ψηφοφορία)

H κοινή θέση εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (Μέρος II,
σημείο 2 ).

Έκθεση Lehne — Α4-0097/97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ COM(96)0193 - C4-0306/96 - 96/
0126(COD):

Τροπολογίες που εγκρίνονται : 1 έως 5 όλες μαζί· 6· 7 έως 15
όλες μαζί· 16 ( 1ο μέρος)· 16 ( 2ο μέρος)· 21 - 17· 18· 19-20

9. Αδεια οδήγησης **ΙΙ (ψηφοφορία)
Σύσταση για 2η ανάγνωση Farassino — Α4-0087/97
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ C4-0011 /97 - 96/

Τροπολογίες που καταπίπτουν: 16 ( 3ο μέρος)

0040(SYN):

Χωριστές ψηφοφορίες: τροπ. 6, 1 8, 20 (UPE)

Τροπολογίες που απορρίπτονται : 1 και 2 όλες μαζί με ΗΨ
(256 υπέρ, 187 κατά, 2 αποχές)

Ψηφοφορίες κατά τμήματα:

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει την κοινή θέση εγκριθείσα (Μέρος II,

τροπ . 16 (ELDR)
1ο μέρος : παρ. 1
2ο μέρος : παρ. 2
3ο μέρος : παρ. 2α (Μέρος που αντιστοιχεί στην τροπ. 21 )

σημείο 3 ).

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής τροποποιημένη
κατ ' αυτόν τον τρόπο (Μέρος II, σημείο 1 ).

10. Ίδια κεφαλαία των επιχειρήσεων επενδύ
σεων για επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα

των κινητών αξιών ***ΙΙ (ψηφοφορία)
Σύσταση για 2η ανάγνωση Oddy — Α4-0093/97

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου
(Μέρος II, σημείο I ).

O κ. Πρόεδρος προχωρεί σε ψηφοφορία ελέγχου των παρόντων
στο ημικύκλιο (ψήφισαν 362 βουλευτές).

8. Προστασία των εργαζομένων έναντι των
κινδύνων από καρκινογενείς παράγο
ντες **ΙΙ (ψηφοφορία)
Σύσταση για 2η ανάγνωση Ojala — Α4-0072/97

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ C4-0005/97 - 95/

0188(COD):

Τροπολογίες που εγκρίνονται : 1 έως 10 όλες μαζί

H κοινή θέση εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (Μέρος II,
σημείο 4).

11 . Μάζες και διαστάσεις οχημάτων με κινητή
ρα ***ΙΙ (ψηφοφορία)
Σύσταση για 2η ανάγνωση Barton — Α4-0102/97

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ C4-0637/96 - 95/

229(SYN):

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ C4-0632/96 - 00/

0348(COD ):

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 έως 3 , 6, 7 και 10 όλες μαζί· 4,
5 , 8 και 9 όλες μαζί· 1 1

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 και 2 όλες μαζί

Παρεμβάσεις:

Παρεμβάσεις:

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας,

— o εισηγητής υπενθυμίζει ότι χθες το βράδυ, κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων, o κ. Flynn προέβη σε διευκρινίσεις για
τη θέση της Επιτροπής·

Πριν από τη ψηφοφορία :
— o κ. Barton επισημαίνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία
μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής
που θα επιτρέψει να αποφευχθεί μια τρίτη ανάγνωση·

— o κ. Flynn, μέλος της Επιτροπής, εκθέτει τη θέση της
Επιτροπής επί των τροπολογιών που προτάθηκαν από το
Κοινοβούλιο και επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα υποβάλει
τροποποιημένη πρόταση προς το Συμβούλιο για να λάβει
υπόψη ιδίως την τροπολογία 1 1 την οποία δηλώνει ότι

— o κ. Marin, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, επιβεβαιώνει ότι
η Επιτροπή αποδέχθηκε τις δύο τροπολογίες που προτάθηκαν

αποδέχεται .

σημείο 5 ).

από το Κοινοβούλιο .

H κοινή θέση εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (Μέρος II,
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12. Δικαίωμα παρακολούθησης ***Ι (ψηφοφο
ρία)
Εκθεση Palacio Vallelersundi — Α4-0030/97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ COM(96)0097 - C4-0251 /96 - 96/
0()85(COD)

13. Παρατηρητήριο για τα φαινόμενα ρατσι
σμού και ξενοφοβίας * (ψηφοφορία)
Εκθεση Ford — Α4-0 1 1 0/97

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(96)0615 - C4-0070/97 96/0298(CNS ):

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 έως 7 όλες μαζί· 22- 8 έως 21

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1· 2· 3· 4· 5· 6· 49 με ΗΨ (226
υπέρ, 195 κατά, 23 αποχές)· 9 με ΗΨ (251 υπέρ, 180 κατά, 10
αποχές)· 10 έως 15 όλες μαζί- 17· 18 με ΗΨ (217 υπέρ, 216
κατά, 9 αποχές)· 64 με ΗΨ (272 υπέρ, 179 κατά, 12 αποχές)· 45
με ΗΨ (252 υπέρ, 196 κατά, 3 αποχές)· 51 με ΗΨ (242 υπέρ,
214 κατά, 7 αποχές)· 57· 34 αναθ . 22- 55 με ΗΨ (236 υπέρ, 213

Παρεμβάσεις:

κατά, 6 αποχές)· 52· 24 έως 27 όλες μαζί

με την αγγλική απόδοση.

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 37· 38· 39· 41 με ΗΨ ( 167
υπέρ, 257 κατά, 13 αποχές)· 44 - 50· 42· 28· 54 με ΗΨ (203 υπέρ,

όλες μαζί·

— o κ. Πρόεδρος επισημαίνει ένα σφάλμα στην ολλανδική
απόδοση της τροπολογίας 1 7 που θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί
Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποι
ήθηκε (Μέρος II, σημείο 7).

258 κατά, 2 αποχές)· 46· 47· 40 με ΟΚ (ΡΡΕ)

Τροπολογίες που καταπίπτουν: 7· 19· 20· 21· 23· 35· 36· 48·
62· 63· 65· 66

Τροπολογίες που αποσύρονται: 31· 32· 33· 43· 53
Τροπολογίες που δεν τίθενται σε ψηφοφορία (άρθρο. 125,
παρ. 1, ε)): 8, 14, 16
Τροπολογίες που ακυρώνονται : 29· 30· 56· 58 έως 61

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

Με ΟΚ (ΡΡΕ), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού
περιεχομένου
ψήφισαν:

υπέρ :
κατά:

αποχές :

450
418
18
14

(Μέρος II, σημείο 7).
Παρεμβασεις:

— o κ. Medina Ortega υπενθυμίζει, πριν από τη ψηφοφορία
επί της τροπολογίας 28 , ότι οι τροπολογίες 31 , 32 και 33 , που
είχε καταθέσει εξ ονόματος της Ομάδας PSE, έχουν αποσυρθεί.

14. Ανάπτυξη, απασχόληση και σύγκλιση (ψη
φοφορία)
Έκθεση Randzio-Plath — Α4-01 1 1 /97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:

τροπ. 40 (ΡΡΕ)
ψήφισαν:
υπέρ:

477

κατά :

347

αποχές :

100
30

Με ΟΚ (ΡΡΕ), το Σώμα εγκρίνει τη πρόταση της Επιτροπής
όπως τροποποιήθηκε
450
ψήφισαν:
326
υπέρ :
κατά :

αποχές :

64
60

Τροπολογίες που εγκρίνονται : 25· 26 με ΗΨ (225 υπέρ, 213
κατά, 2 αποχές)· 9· 1-27 (ως προσθήκη)· 2 με ΗΨ (229 υπέρ,
214 κατά, 8 αποχές)· 3· 31 με ΗΨ (233 υπέρ, 218 κατά, 4
αποχές )

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 4- 14- 5 - 6- 17 - 29 με ΗΨ
(212 υπέρ, 246 κατά, 3 αποχές)· 7· 8· 15 με ΗΨ (212 υπέρ, 226
κατά, 16 αποχές)· 16- 21 - 22- 18-23 - 10 ( 1ο μέρος έως «χαμηλό
επίπεδο πληθωρισμού»)· 30 με ΗΨ (212 υπέρ, 238 κατά, 10
αποχές)· 24· 19· 11 - 13 - 32 με ΗΨ (212 υπέρ, 234 κατά, 3
αποχές )

Τροπολογίες που καταπίπτουν: τροπ. 1 0 (μέχρι το σημείο «και
υπογραμμίζει»)
Τροπολογίες που αποσύρονται: 12 - 20· 28

(Μέρος II, σημείο 6).
ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

Τα διάφορα μέρη του κειμένου, η παράγραφος 5 , σημείο viii),
με ΗΨ (234 υπέρ, 190 κατά, 16 αποχές) εγκρίνονται διαδοχικά.
H παράγραφος 4, δεύτερο μέρος απορρίπτεται .

ΝΟΥ :

Με ΟΚ, (ΡΡΕ), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού
περιεχομένου
ψήφισαν :

395

υπέρ :

308

κατά:

34

αποχές :

53

(Μέρος II, σημείο 6).

Παρεμβάσεις:

— πριν από την ψηφοφορία της τροπολογίας 23 , o κ.
Dell ' Alba προτείνει, εξ ονόματος της ομάδας ARE, προφορική
τροπολογία σ' αυτή τη τροπολογία, δηλαδή να γίνει λόγος για
«κρατικό μονοπώλιο όσον αφορά του οργανισμούς για την
απασχόληση». O κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει
αντίρρηση στο να τεθεί σε ψηφοφορία τροποποιημένη κατ '
αυτό τον τρόπο
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— πριν από την ψηφοφορία της τροπολογίας 27, o κ. Herman
δέχεται, εξ ονόματος της ομάδας ΡΡΕ, όπως άλλωστε προτά
θηκε από την εισηγήτρια, να θεωρηθεί αυτή η τροπολογία ως
προσθήκη.

Χωριστές ψηφοφορίες: παρ. 3 (ΡΡΕ)· 20, 23 , 25 (ELDR)

Με ΟΚ (ΡΡΕ), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα
ψήφισαν:
425
υπέρ:
399
U

κατα :

26

αποχές :

(Μέρος II, σημείο 10).
Ψηφοφορίες κατά τμήματα:

*
*

παρ. 4 (ΡΡΕ)

1ο μέρος : κείμενο χωρίς τη λέξη «εντελώς»
2ο μέρος : αυτή η λέξη

*

παρ. 26 (ELDR)
1ο μέρος : κείμενο χωρίς τις λέξεις «και κεφαλαίου»
2ο μέρος : αυτές οι λέξεις

0 κ. Προεδρος ανακοινώνει ότι προτίθεται στο στάδιο αυτό να
θέσει σε ψηφοφορία τη σύσταση Αλαβάνου Α4-0103/97, ως
τελευταία ψηφοφορία για την πρωινή ώρα των ψηφοφοριών·
κατόπιν αυτού o κ. Crowley ζητεί να μάθει πότε θα ψηφιστεί η
έκθεσή του Α4-0108/97 , εκφράζοντας την επιθυμία όπως τεθεί
σε ψηφοφορία κατά την ίδια ώρα των ψηφοφοριών.

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 8).

0 κ. Πρόεδρος του απαντά ότι η ψηφοφορία της έκθεσης του θα

διεξαχθεί αύριο στην ώρα των ψηφοφοριών στις 1 2 το
μεσημέρι.

15. Μηχανισμός οικονομικής στήριξης των ισο
ζυγίων πληρωμών (ψηφοφορία)
Έκθεση Metten — Α4-0105/97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά.

H παράγραφος 4 απορρίπτεται με ΗΨ ( 199 υπέρ, 208 κατά, 18
αποχές).

Χωριστές ψηφοφορίες: αιτ. σκ. E, παρ. 2, 3 (ELDR)· παρ. 4

17. Ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία με
τον ΟΑΠ *** (ψηφοφορία)
Σύσταση Αλαβάνου — Α4-0103/97

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (διαδικασία σύμφωνης γνώμης)
(COM(97)005 1 - 6572/97 - C4-01 12/97 - 97/0036(AVC))

Με ΟΚ (ΡΡΕ), το Σώμα εγκρίνει την απόφαση και δίνει ως εκ
τούτου τη σύμφωνη γνώμη του

(ELDR, ΡΡΕ)

ψήφισαν :

381

υπέρ :

372

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 9).

κατα :

5

αποχές :

4

16. Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομη
χανίας (ψηφοφορία)

(Μέρος II, σημείο 11 ).
*

Έκθεση García-Margallo y Marfil — Α4-01 13/97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 4 με ΗΨ (203 υπέρ, 190 κατά,
14 αποχές)· 1 με ΗΨ (242 υπέρ, 174 κατά, 15 αποχές)· 2 με ΗΨ
(2 1 0 υπέρ, 200 κατά, 1 2 αποχές)· 5 με ΗΨ (2 1 2 υπέρ, 1 98 κατά,
17 αποχές)· 3

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά.
Ψηφοφορίες κατά τμήματα:

*

*

Αιτιολογήσεις ψήφου:
Έκθεση Lehne — Α4-0097/97

— γραπτές: οι βουλευτές Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal,
Iversen .

Σύσταση για 2η αναγνωση Ojala — Α4-0072/97

— γραπτές: o κ. Rübig
Σύσταση για 2η αναγνωση Farassino- Α4-0087/97

— γραπτές: οι βουλευτες Van der Waal· Donnay· Kirsten M.

αιτ. σκ. Z (V)

Jensen, Blak, Sindal , Iversen .

1ο μέρος : 1ο εδάφιο (έως «εμπορικού ισοζυγίου»)
2ο μέρος : υπόλοιπο

Εκθεση Palacio Vallelersundi — A4-0030/97

αιτ . σκ. H (V)

1ο μέρος : έως «εμπορική της ικανότητα»
2ο μέρος : υπόλοιπο
αιτ. σκ. ΙΖ (V)

1ο μέρος : έως «κατάργηση θέσεων απασχόλησης»
2ο μέρος : υπόλοιπο

— γραπτές: οι βουλευτες Θεωνάς· Caudron, Theorin, Wibe,
Ahlqvist· Blak, Iversen, Sindal , Kirsten M. Jensen- Cassidy
Sjöstedt· Svensson· Holm· Eriksson· Lindqvist· Seppänen· Lis
Jensen· Krarup· Sandbæk· Lindholm· Bonde.
Έκθεση Ford — A4-01 10/97

— προφορικές: o κ. Le Gallou
— γραπτές: οι βουλευτές Gollnisch· Wibe· Ahlqvist· Theorin.

Αριθ). C 132/70

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

28 . 4 . 97

Τέταρτη, 9 Απριλίου 1997

Έκθεση Randzio-Plath — Α4-01 1 1 /97

— προφορικές: o κ. Marti nez

— Pasty , Azzolini , Baldi , Δασκαλάκη και Caccavale, εξ
ονόματος της Ομάδας UPE, για τη κατάσταση στην Αλβανία
(Β4-0338/97)·

— γραπτές: οι βουλευτές Berthu· Kirsten o κ. Jensen, Blak ,
Sindal - Hyland - Holm, Gahrton , Lindholm· Lindqvist· Hulthén·
Lööw· Wibe· Ahlqvist- Theorin· Andersson· Gallagher· Torres
Marques· Wolf- Eriksson· Svensson· Sjöstedt.

— Dell ' Alba, Dupuis και Macartney,εξ ονόματος της Ομάδας
ARE, για την κατάσταση στην Αλβανία (Β4-0339/97)·

Έκθεση Metten — A4-0105/97

εξ ονόματος της Ομάδας PSE, για την κατάσταση στην Αλβανία

— γραπτές: οι βουλευτές Torres Marques· Berthu· Wolf.

(Β4-0340/97)·

Σύσταση Αλαβάνου — Α4-0103/97

—

—

Swoboda, Colajanni , Ρουμπάτη, Titley, Hoff και Imbeni ,

Vinci , Αλαβάνου, Παπακυριαζή, Θεωνά και Sierra Gonza
lez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για την κατάσταση
στην Αλβανία ( Β4-0341 /97 ).

γραπτές: o κ. Martinez .
*

*

—

*

H κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης
Ψηφοφορία : Μέρος I, σημείο 10 των ΣΠ της 10.4.1997

Δiορθώσεις/προθέσεις ανακοινωθεισών ψήφων
Έκθεση Palacio Vallelersundi — Α4-0030/97

19. Κατάσταση στο Χονγκ-Κονγκ (δήλωση με
συζήτηση)

Τελική ψηφοφορία : η κ. Ryynänen και o κ. McCarthy ήθελαν να
απόσχουν .

O κ. Patijn, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, προβαίνει σε

Έκθεση Ford — Α4-01 10/97

δήλωση σχετικά με την κατάσταση στο Χονγκ-Κονγκ.

Τελική ψηφοφορία: η κ. Dybkjær ήθελε να ψηφίσει υπέρ.
O Sir Jack Stewart-Clark ήθελε να απόσχει .
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ . DAVID W. MARTIN

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

(H συνεδρίαση διακόπτεται στη 1.15 μ.μ. και επαναλαμβάνε
ται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ . PERY

Αντιπροέδρου

Αντιπρόεδρου
O κ. Kinnock, μέλος της Επιτροπής, προβαίνει επίσης σε
δήλωση επί του θέματος .
Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Titley , εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Caccavale , εξ ονόματος της Ομάδας UPE, Watson, εξ ονόμα
τος της Ομάδας ELDR , η κ. Moreau , εξ ονόματος της Ομάδας
GUE/NGL, οι κ.κ. Gahrton, εξ ονόματος της Ομάδας V,
Dupuis , εξ ονόματος της Ομάδας ARE, Hindley, Cushnahan ,
Brinkhorst, Truscott και Kinnock .

18. Κατάσταση στην Αλβανία (δήλωση με συζή
τηση)
Οι κ.κ. Patijn, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, και Van
den Broek, μέλος της Επιτροπής, προβαίνουν σε δηλώσεις
σχετικά με την Αλβανία.

Παρεμβαίνουν o κ. Ρουμπάτης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, η
κ. Pack, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, οι κ.κ. Caccavale, εξ
ονόματος της Ομάδας UPE, Frischenschlager, εξ ονόματος της
Ομάδας ELDR, Vinci , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Tamino, εξ ονόματος της Ομάδας V, Dell ' Alba, εξ ονόματος
της Ομάδας ARE, Cellai , μη εγγεγραμμένος, Imbeni , Σαρλής,
Κακλαμάνης , Pettinari , Titley, Fontana, Ευφραιμίδης, η κ.
Hoff, οι κ.κ. Παπαγιαννάκης, Αλαβάνος, Patijn , Kinnock,
μέλος της Επιτροπής, και Ρουμπάτης .

H κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τους ακόλουθους
βουλευτές τις εξής προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2 του Κανονισμού :
— Bertens, Caligaris, De Luca, La Malfa, Frischenschlager
και Cars, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, για την Αλβανία
( Β4-0300/97)·

— Pack, Σαρλή, Bianco, Stewart-Clark και Oomen-Ruijten ,
εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, για την Αλβανία (Β4-0336/97)·
— Aelvoet, Cohn-Bendit και Tamino, εξ ονόματος της Ομά
δας V, για την Αλβανία (Β4-0337/97)·

O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε τις ακόλουθους βουλευ
τές τις εξής προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα
με το άρθρο 37 , παράγραφος 2 του Κανονισμού :

— Gahrton, Aelvoet, Aglietta, Ripa di Meana και Mamère, εξ
ονόματος της Ομάδας V , για την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ
(Β4-01 8 1 /97)·

— Titley και Barros Moura, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, για
την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (Β4-01 82/τελ./97)·
— Watson και Haarder, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, για
τη κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (Β4-0 1 83/97 )—

Pasty, Azzolini , Δασκαλάκη, van Bladel , Caccavale και

Andrews, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, για την επιστροφή του
Χονγκ Κονγκ στην Ααϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Β4-01 84/97)·
—

Puerta, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για το Χονγκ

Κονγκ ( Β4-0 Γ85/97 )-

— Dell ' Alba και Dupuis, εξ ονόματος της Ομάδας ARE, για
τη κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (Β4-01 87/97)·
— McMillan-Scott και Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της
Ομάδας ΡΡΕ, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο
(Β4-0282/97 ).

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.
Ψηφοφορία: Μέρος I , σημείο 11 των ΣΠ της 10.4.1997 .
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20. Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ —
Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα — Ατμο
σφαιρική ρύπανση — Εξοικονόμηση καυσί
μων ***I (συζήτηση)

O κ. Πρόεδρος του παντά ότι το Συμβούλιο έδωσε απάντηση
και ως εκ τούτου, θα καταχωρηθεί στα πρακτικά.

H ημερήσια διάταξη προβλέπει μια κοινή συζήτηση τεσσάρων
εκθέσεων που εκπονήθηκαν εξ ονόματος της Επιτροπής Περι
βάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλω

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην συμπληρωμα
τική ερώτηση του κ. Newens .

τών .

Ερώτηση 5 του κ. Felipe Camisόn Asensio : Οικονομική και
κοινωνική συνοχή και ανεργία

O κ. Mamère παρουσιάζει την έκθεσή του σχετικά με την
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης
και ντήζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/ 12/ΕΟΚ

Ερώτηση 4 του κ. Arthur Newens : H συνεργασία μεταξύ των
διεθνών αστυνομικών δυνάμεων

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην συμπληρωμα
τική ερώτηση του κ. Camisόn Asensio .

(COM(96)0248 - C4-0462/96 - 96/0163(CC)D)) (Α4-096/97)

Ερώτηση 6 του κ. Hubert Pirker: Europol

O κ. Lange παρουσιάζει την έκθεσή του σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις
εκπομπές των μηχανοκινήτων οχημάτων και τροποποίηση των

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρωμα

οδηγιών 70/ 156/ΕΟΚ και 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(CC)M(96)0248 - C4-0463/96 - CC>M(97)0077 - C4-0091 /97
- 96/0 1 64(COD))(Α4-0 1 1 6/97 )

O κ. Eisma παρουσιάζει την έκθεσή του που αφορά την
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μελλοντική στρατηγική για τον
έλεγχο των ατμοσφαιρικών εκπομπών των οδικών μεταφορών η
οποία λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος
AUTO-OIL (CC)M(96)0248 - C4-0492/96) (Α4-0099/97 )

Δεδομένου ότι έφθασε η ώρα των ερωτήσεων, η συζήτηση
διακόπτεται στο σημείο αυτό· θα επαναληφθεί απόψε στις 9

μ.μ. (Μέρος I, σημείο 23 ).

τικές ερωτήσεις των κ.κ. Pirker και Newens.

Ερώτηση 7 της κ. Ursula Stenzel : Πολωνία

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην συμπληρωμα
τική ερώτηση της κ. Stenzel .

Ερώτηση 8 του κ. Hugh McMahon : Τεχνικά μέτρα για τη
διατήρηση των αλιευτικών πόρων
O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην συμπληρωμα
τική ερώτηση του κ. McMahon .

Ερώτηση 9 του κ. Richard Howitt: Ρήτρα αποφυγής των
διακρίσεων στην Συνθήκη ΕΕ σε σχέση με τα άτομα με ειδικές
ανάγκες

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην συμπληρωμα
τική ερώτηση του κ. Howitt.
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GUTIERREZ DIAZ

Αντιπροέδρου

Ερώτηση 10 του κ. Alfred Lomas : Ανάμειξη Επιτρόπου στις
βρετανικές εκλογές

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην συμπληρωμα
τική ερώτηση του κ. Lomas .

21 . Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμ
βούλιο)
Το Σώμα εξετάζει σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο
(Β4-01 64/97 )

Ερώτηση 11 του κ. David Morris : Κλενβουτερόλη

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην συμπληρωμα
τική ερώτηση του κ. Morris .

Ερώτηση 1 του κ. Jan Andersson : Επαναξιολόγηση της
πολιτικής για την δημιουργία θέσεων εργασίας

Ερώτηση 12 του κ. Roberto Spéciale : Κατάσταση των παιδιών

O κ. Patijn, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, απαντά στην
ερώτηση καθώς και στην συμπληρωματική ερώτηση του κ.

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην συμπληρωμα
τική ερώτηση του κ. Spéciale.

Andersson .

στη Ρουμανία

H ερώτηση 13 του κ. David Martin καταπίπτει, δεδομένου ότι

Ερώτηση 2 του κ. Jörn Svensson : Το κόστος της διεύρυνσης

o συντάκτης της απουσιάζει .

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρωμα
τικές ερωτήσεις των κ.κ. Svensson και Posselt.

Ερώτηση 14 του κ. Jonas Sjöstedt: H φύση της ΕΕ ως Ένωσης
Ελεύθερων και Ανεξάρτητων Κρατών

Ερώτηση 3 του κ. Ιωάννη Ρουμπάτη : H συμμετοχή της
τουρκοκυπριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις ένταξης της

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην συμπληρωμα

Κύπρου

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρωμα
τικές ερωτήσεις των κ.κ. Ρουμπάτη, Lomas και Lindqvist.

Παρεμβαίνει o κ. Ρουμπάτης o οποίος, εκτιμώντας ότι το
Συμβούλιο δεν απάντησε κατά τρόπο ικανοποιητικό στην
συμπληρωματική του ερώτηση, ζητεί όπως η παρέμβαση του
Συμβουλίου να μην περιληφθεί στα πρακτικά.

τική ερώτηση του κ. Sjöstedt.

Ερώτηση 15 του κ. Manuel Medina Ortega: Κοινή οργάνωση
αγοράς μπανάνας

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην σΐ'μπληρωμα
τική ερώτηση του κ. Medina Ortega.
Ερώτηση 16 της κ. Maria Izquierdo Rojo: Συμμετοχή της
Λιβύης στην 2η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη της Μάλτας

Αριθ. C 1 32/72

[_EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

28 . 4 . 97

Τετάρτη, 9 Απριλίου 1997

O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στην συμπληρωμα
τική ερώτηση της κ. Izquierdo Rojo.

του εγγρ. Α4-0099/97 , Bowe, συντάκτης γνωμοδότησης της
Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής επί του εγγρ. Α4
0117/97, Holm, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής

Παρεμβαίνει η κ. Izquierdo Rojo για να υποβάλει δεύτερη
συμπληρωματική ερώτηση. O κ. Πρόεδρος της αφαιρεί το λόγο,

Έρευνας επί του εγγρ. Α4-01 17/97 , η κ. Van Dijk, συντάκτρια
γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών επί του εγγρ. Α4

δεδομένου ότι o Κανονισμός δεν επιτρέπει την υποβολή
δεύτερης συμπληρωματικής ερώτησης .

0117/97 .

Ερώτηση 17 του κ. Gérard Collins : Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτι
κά ταμεία μετά το 1999
O κ. Patijn απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρωμα
τικές ερωτήσεις των κ.κ. Gérard Collins και Wibe.

O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι ερωτήσεις 1 8 έως 29 iki
λάβουν γραπτές απαντήσεις.
Κηρύσσει τη λήξη της ώρας των ερωτήσεων.

Παρεμβαίνουν η κ. McNally, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, οι
κ.κ. Schnellhardt, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, Pompidou, εξ
ονόματος της Ομάδας UPE, αναπληρωτής του κ. d'Aboville, εξ
ονόματος της Ομάδας UPE, Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας
I-EDN, η κ. Stirbois, μη εγγεγραμμένη, οι κ.κ. Apolinário,
Alber, Garosci , des Places, Belleré, οι κυρίες Marinucci ,
Jackson, οι κ.κ. Aparicio Sânchez, Florenz, οι κυρίες Graenitz,
Matikainen-Kallström, Van Putten, o K. Virgin, οι κυρίες
Myller, Bjerregaard, μέλος της Επιτροπής, οι κ.κ. Παπουτσής,
μέλος της Επιτροπής, και Lange, o οποίος υποβάλλει μια
ερώτηση προς την Επιτροπή στην οποία o κ. Παπουτσής
απαντά.

22. Σύνθεση των επίτροπών
Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας UPE, το Σώμα επικυρώνει τους
ακόλουθους διορισμούς:

— Επιτροπή Μεταφορών: o κ. Marra στη θέση του κ. Tajani .

H κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης

Ψηφοφορία : Μέρος I, σημείο 7 των ΣΠ της 10.4.1997

24. Διακρίσεις λόγω φύλου (συζήτηση)

— Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων: o κ. Tajani στη θέση του κ.
Marra .

(H συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.10 μ.μ και επαναλαμβάνε
ται στις 9 μ.μ.)

H κ. Ghilardotti παρουσιάζει την έκθεση της, την οποία
εξεπόνησε εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημό
σιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, για την
πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το βάρος αποδεί
ξεως σε περιπτώσεις διάκρισης λόγω φύλου (COM(96)0340 —
C4-0539/96 - 96/0196 ( SYN)(A4-01 15/97 )

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. HOFF

Αντιπροέδρου

Παρεμβαίνουν o κ. Cassidy , συντάκτης γνωμοδότησης της
Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, η κ. Palacio Valle
lersundi, συντάκτρια γνωμοδότησης της Νομικής Επιτροπής, o
κ. Andersson, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Απα
σχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κυρίες Groner, εξ
ονόματος της Ομάδας PSE, Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας
ΡΡΕ, Larive, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, Sornosa Marti

23. Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ —
Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα — Ατμοσ
φαιρική ρύπανση — Εξοικονόμηση καυσί
μων *** (συζήτηση)

nez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Van Dijk, εξ
ονόματος της Ομάδας V , Torres Marques , Oomen-Ruijten,
Κοκκόλα, Glase, Zimmermann, o κ. Thomas Mann, οι κυρίες
Van Lancker, Ahlqvist, o K. Flynn , μέλος της Επιτροπής, και η
κ. Ghilardotti , εισηγήτρια.

H κ. Gonzalez Alvarez παρουσιάζει την έκθεσή της, την οποία
εξεπόνησε εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημό
σιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο που αφορά μια κοινοτική στρατηγική για τη
μείωση των εκπομπών C02 από τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκί
νητα και για την εξοικονόμηση καυσίμου (COM(95)0689 — C4

H κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης

— 00 1 5/96)(Α4-01 17/97 )

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 9 των ΣΠ της 10.4.1997

25. Ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνε
δρίασης

Παρεμβαίνουν o κ. Cox, συντάκτης γνωμοδότησης της Οικονο
μικής και Νομισματικής Επιτροπής επί του εγγρ . Α4-0096/97 , η
κ. Hautala, συντάκτρια γνωμοδότησης της Οικονομικής και
Νομισματικής Επιτροπής επί του εγγρ . Α4-01 16/97 , οι κ.κ.
Ferber, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Έρευνας επί
του εγγρ. Α4-01 16/97, Tamino, συντάκτης γνωμοδότησης της

H κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η ημερήσια διάταξη της
συνεδρίασης της επομένης καθορίστηκε ως εξής :

Επιτροπής Μεταφορών επί του εγγρ. Α4-01 16/97 , η κ. Billin
gham, συντάκτρια γνωμοδότησης της Οικονομικής και Νομι
σματικής Επιτροπής επί του εγγρ . Α4-0099/97 , οι κ.κ. Cassidy ,
αναπληρωτής του κ. Chichester, συντάκτης γνωμοδότησης της
Επιτροπής Έρευνας επί του εγγρ. Α4-0099/97 , Νονο Belen
guer, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών επί

από 10 π.μ. έως 12 το μεσημέρι και από 6 μ.μ. έως 8 μμ. :

από 10 π.μ. έως 1 μ.μ. και από 3 μ.μ. έως 8 μ.μ.

—

έκθεση Mosiek-Urbahn για τα πιστωτικά ιδρύματα

***Ι

—

δεύτερη έκθεση Adam για τη διατήρηση των αλιευτικών
πόρων *
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— έκθεση Baldarelli για τη μετατροπή ορισμένων αλιευτικών
δραστηριοτήτων των ιταλών αλιέων *
— έκθεση Kindermann για τη διαχείριση των αλιευτικών
προσπαθειών στη Βαλτική Θάλασσα *
—

έκθεση Fontaine για την αναγνώριση των διπλωμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

απο 3 μ.μ. έως 6 μ.μ. :

—

συζήτηση επίκαιρων

στις 6 μ.μ. (ή μετά το πέρας των ψηφοφοριών επί τον άρ
θρον 47)
— ενδεχομένως, συνέχεια των πρωινών ψηφοφοριών

στις 12 το μεσημέρι:
—

ώρα των ψηφοφοριών

(Λήξη της συνεδρίασης στις 12 τα μεσάνυχτα)

Julian PRIESTLEY

Renzo ΙΜΒΕΝΙ

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος
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ΜΕΡΟΣ

II

Κείμενα πού εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1 . Χαρακτήρας διακανονισμού και σύσταση ασφαλειών ***ΙΙ
Α4-0097/97

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οριστικό
χαρακτήρα του διακανονισμού και τη σύσταση ασφαλειών (CC)M(96)0193 — C4-0306/96 —
96/0126(COD))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (')

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τον οριστικό χαρακτήρα τον διακανο
νισμού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των συστημάτων
πληρωμών και των συστημάτων διακανονισμού συναλλα
γών σε τίτλους στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας
που αφορούν πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα εκδόσεως
πιστωτικών τίτλων

(Τροπολογία 2)

Πριν από την πρώτη αιτιολογική σκέψη, νέα αιτιολογική σκέψη
H νομοθεσία περί αφερεγγυότητας πιστωτικών ιδρυμά
των και ιδρυμάτων εκδόσεως πιστωτικών τίτλων δεν έχει
μέχρι σήμερα εναρμονισθεί. H πρόταση του 1985 σχετικά
με την εξυγίανση και την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυ
μάτων O, τροποποιημένη την 8 Φεβρουαρίου 1988, ευρί
σκεται ακόμη εν εκκρεμότητι στο Συμβούλιο. H κοινοτική
συμφωνία περί αφερεγγυότητας της 23.11.1995 αποκλείει
ρητά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα πιστωτικά ιδρύ
ματα και τις εταιρείες επενδύσεων.
C)

ΕΕ C 356 της 31.12.1985, σελ. 55.

(Τροπολογία 3 )
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

H έκθεση που δημοσίευσε η Τράπεζα Διεθνών Διακανο
νισμών στη Βασιλεία το Νοέμβριο του 1990 με τίτλο :
« Έκθεση της αρμόδιας για τα συστήματα διατραπεζικού
συμψηφισμού επιτροπής των κεντρικών τραπεζών των
C)

ΕΕ C 207 της 18.07.1996, σελ . 13 .
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

χωρών της Ομάδας των Δεκα» καταλήγει μεταξύ των
άλλων στις ακόλουθες συστάσεις: «τα συστήματα συμψη
φισμού πρέπει να στηρίζονται σε μία καλά θεμελιωμένη
νομική βάση και οι συμμετέχοντες στο σύστημα συμψη
φισμού πρέπει να γνωρίζουν σαφώς τις συνέπειες του
συγκεκριμένου συστήματος σε κάθε οικονομικό κίνδυνο o
οποίος μπορεί να προκύψει από τη διαδικασία συμψηφι
σμού».
(Τροπολογία 4)

Άρθρο 1, σημείο 1
1 ) σε κάθε κοινοτικό σύστημα πληρωμών το οποίο επεξεργά
ζεται πληρωμές σε οποιοδήποτε νόμισμα και σε Ecu, καθώς
και στις ασφάλειες που συστήνονται στο πλαίσιο της
συμμετοχής σε παρόμοιο σύστημα·

1 ) σε καθε κοινοτικό σύστημα πληρωμών ή σύστημα διακα
νονισμού χρεογράφων το οποίο επεξεργάζεται πληρωμές
σε οποιοδήποτε νόμισμα, σε Ecu, σε Εύρω ή σε διάφορα
νομίσματα που το σύστημα μετατρέπει αμοιβαίως,
καθώς και στις ασφάλειες που συστήνονται στο πλαίσιο

της συμμετοχής σε παρόμοιο σύστημα·
(Τροπολογία 5 )
Άρθρο 1, σημείο 2

2) σε κάθε κοινοτικό ίδρυμα που συμμετέχει άμεσα σε σύστημα
πληρωμών τρίτης χώρας και στις ασφάλειες που συστήνο
νται στο πλαίσιο της συμμετοχής σε παρόμοιο σύστημα·

2) σε κάθε κοινοτικό ίδρυμα που συμμετέχει άμεσα σε σύστημα
πληρωμών τρίτης χώρας ή σε σύστημα διακανονισμού
χρεογράφων, καθώς και στις ασφάλειες που συστήνονται
στο πλαίσιο της συμμετοχής σε παρόμοιο σύστημα·

(Τροπολογία 6)
Άρθρο 1α (νέο)
Αρθρο 1α

Καθήκοντα των κρατών μελών

1. Τα κράτη μέλη τροποποιούν τη νομοθεσία τους περί
αφερεγγυότητας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία προ
κειμένου να εξασφαλίσουν ότι η λειτουργία των συστη
μάτων πληρωμών και των συστημάτων διακανονισμού
συναλλαγών επί τίτλων δεν διαταράσσεται από διαδικα
σίες αφερεγγυότητας οι οποίες αφορούν πιστωτικά ιδρύ
ματα ή ιδρύματα έκδοσης τίτλων.
2. Συμφωνίες περί συστημάτων πληρωμών και συστη
μάτων διακανονισμού συναλλαγών επί τίτλων έχουν νομι
κή σημασία στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας αφε
ρεγγυότητας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία εφόσον δεν
αντιβαίνουν σε δεσμευτικές διατάξεις της παρούσας οδη
γίας, έχουν συνταχθεί γραπτώς και έχουν κατατεθεί στην
αρμόδια για την εποπτεία των συμμετεχόντων στο σύστη
μα ιδρυμάτων αρχή. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν
αναλόγως σε περίπτωση τροποποιήσεων τέτοιων συμφω
νιών .

3. H αρμόδια αρχή δημοσιεύει κατά τον προβλεπόμενο
για επίσημες γνωστοποιήσεις τρόπο σύντομη ανακοίνωση
αναφέρουσα ότι μια συμφωνία έχει κατατεθεί και είναι
στη διάθεση του καθενός, καθώς και ποιά ιδρύματα
συμμετέχουν σ ' αυτήν.
(Τροπολογία 7)

Άρθρο 2, σημείο a)

(α) «ίδρυμα», κάθε επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της

οδηγίας του Συμβουλίου 77/780/ΕΟΚ, περιλαμβανομένων

(α) «ίδρυμα», κάθε επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της

οδηγίας του Συμβουλίου 77/780/Ε0Κ, περιλαμβανομένων
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

των ιδρυμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παρα
γραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, που συμμετέχει άμεσα σε
ένα σύστημα πληρωμών και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση
που συμμετέχει άμεσα σε ένα σύστημα πληρωμών·

των ιδρυμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παρά
γραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, που συμμετέχει άμεσα σε
ένα σύστημα πληρωμών ή σύστημα διακανονισμού
χρεογράφων, και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που συμ
μετέχει άμεσα σε ένα σύστημα πληρωμών·

(Τροπολογία 8)

Άρθρο 2, σημείο 6)

(6) «άμεση» συμμετοχή, η συμμετοχή σε ένα σύστημα πληρώμών που συνεπάγεται ευθύνη για το διακανονισμό-

(β) «άμεση» συμμετοχή, η συμμετοχή σε ένα σύστημα πληρω
μών ή σύστημα διακανονισμού χρεογράφων που συνε
πάγεται ευθύνη για το διακανονισμό·

(Τροπολογία 9)
Άρθρο 2, σημείο ε)

(ε) «εντολή πληρωμής»: κάθε οδηγία, που αποσκοπεί να τεθει
στη διάθεση ενός τελικού αποδέκτη ένα χρηματικό ποσό
μέσω λογιστικής εγγραφής στα βιβλία ενός πιστωτικού
ιδρύματος ή μιας κεντρικής τράπεζας·

(ε) «εντολή πληρωμής»: κάθε οδηγία, που αποσκοπεί να τεθεί
στη διάθεση ενός τελικού αποδέκτη ένα χρηματικό ποσό
μέσω λογιστικής εγγραφής στα βιβλία ενός πιστωτικού
ιδρύματος ή μιας κεντρικής τράπεζας· στην περίπτωση
συστημάτων διακανονισμού συναλλαγών σε τίτλους η
οδηγία σε πιστωτικό ίδρυμα να μεταφέρει την αξίωση
για έναν ή περισσότερους τίτλους μέσω λογιστικής
εγγραφής σε μητρώο ή σε άλλη μορφή καταχώρισης

(Τροπολογία 10)

Άρθρο 2, σημείο η)
(η) «σύστημα πληρωμών», κάθε γραπτή συμφωνία μεταξύ δυο
ή περισσοτέρων ιδρυμάτων για την εκτέλεση εντολών
πληρωμών·

(η) «σύστημα πληρωμών», κάθε γραπτή συμφωνία μεταξύ
πιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνουν κανόνες

για την εκτέλεση εντολών πληρωμών·και τον τελικό
διακανονισμό

(Τροπολογία 11 )

Άρθρο 2, σημείο ϋ)
(0) «κοινοτικό σύστημα πληρωμών», σύστημα πληρωμών που

(u) «κοινοτικό σύστημα», σύστημα πληρωμών ή σύστημα

βρίσκεται σε κράτος μέλος. Ένα σύστημα πληρωμών

διακανονισμού συναλλαγών σε τίτλους που βρίσκεται

θεωρείται ότι βρίσκεται στο κράτος μέλος τον οποίον η
νομοθεσία εχει επιλεγεί ως εφαρμοστέα στο σύστημα
πληρωμών από τα ιδρύματα που σνμμετέχουν άμεσα σε
αυτό. Ελλείψει παρόμοιας επιλογής, το σύστημα πληρω
μών θεωρείται ότι βρίσκεται στο κράτος μέλος όπου
γίνεται o διακανονισμός («seulement»)·

σε κράτος μέλος . Ένα κοινοτικό σύστημα θεωρείται ότι
βρίσκεται στο κράτος μέλος στο οποίο γίνεται o διακανο
νισμός ή η λογιστική εγγραφή·

(Τροπολογία 12 )

Άρθρο 2, σημείο ι)
(ι) «σύστημα πληρωμών τρίτης χώρας», κάθε σύστημα πληρωμών που δεν είναι κοινοτικό σύστημα πληρωμών·

(ι) «σύστημα τρίτης χώρας», κάθε σύστημα πληρωμών που δεν
είναι κοινοτικό σύστημα πληρωμών·
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 13 )
Άρθρο 2, σημείο ια)

ια) «πράξεις νομισματικής πολιτικής», πράξεις των κεντρικών
τραπεζών των κρατών μελών ή της μελλοντικής Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τράπεζας με τις οποίες αυτές παρεμβαίνουν
στις χρηματαγορές αγοράζοντας και πωλώντας (τοις με
τρητοίς ή επί προθεσμία), είτε οριστικά είτε με συμφωνία
επαναγοράς, ή δανείζοντας και δανειζόμενες απαιτήσεις
και διαπραγματεύσιμους τίτλους, εκφρασμένους σε κοινο
τικά ή μη κοινοτικά νομίσματα, καθώς και πολύτιμα
μέταλλα· o ορισμός καλύπτει τις πιστωτικές πράξεις που
διενεργεί η κεντρική τράπεζα κράτους μέλους ή η Ευρωπαϊ
κή Κεντρική Τράπεζα με πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους
φορείς της αγοράς, κατά τις οποίες τα δάνεια βασίζονται
σε κατάλληλες ασφάλειες·

ια) «πράξεις νομισματικής πολιτικής», πράξεις των κεντρικών
τραπεζών των κρατών μελών ή της μελλοντικής Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τράπεζας με τις οποίες αυτές παρεμβαίνουν
στις χρηματαγορές αγοράζοντας και πωλώντας (τοις με
τρητοίς ή επί προθεσμία), είτε οριστικά είτε με συμφωνία
επαναγοράς, ή δανείζοντας και δανειζόμενες απαιτήσεις
και διαπραγματεύσιμους τίτλους ή παράγωγα τέτοιων
απαιτήσεων ή τίτλων, εκφρασμένους σε κοινοτικά ή μη
κοινοτικά νομίσματα, καθώς και πολύτιμα μέταλλα· o
ορισμός καλύπτει τις πιστωτικές πράξεις που διενεργεί η
κεντρική τράπεζα κράτους μέλους ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα με πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς της
αγοράς, κατά τις οποίες τα δάνεια βασίζονται σε κατάλλη
λες ασφάλειες·

(Τροπολογία 14)

Άρθρο 2, σημείο ιβ)
ιβ) «ασφάλεια», όλα τα στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται
για την ασφάλιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που
ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λειτουργία ενός συστήμα
τος πληρωμών ή που παρέχονται στις κεντρικές τράπεζες
των κρατών μελών ή στη μελλοντική Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στο πλαίσιο πράξεων νομισματικής πολιτικής·

ιβ) «ασφάλεια», όλα τα στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται
για την ασφάλιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που
ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λειτουργία ενός συστήμα
τος πληρωμών ή συστήματος διακανονισμού χρεογρά
φων, ή που παρέχονται στις κεντρικές τράπεζες των
κρατών μελών ή στη μελλοντική Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στο πλαίσιο πράξεων νομισματικής πολιτικής·

(Τροπολογία 15 )
Άρθρο 2, σημείο ιβα) (νέο)

ιβα)

«σύστημα διακανονισμού συναλλαγών σε τίτ

λους», η γραπτή συμφωνία μεταξύ των ιδρυμάτων
εκδόσεως πιστωτικών τίτλων που περιλαμβάνει κανό
νες για την διαβίβαση και την εκτέλεση συναλλαγών
σε τίτλους μεταξύ των συμμετεχόντων.

(Τροπολογίες 16 και 21 )
Άρθρο 3
1.
O συμψηφισμός πληρωμών είναι νομικά δεσμευτικός και
αντιτάσσεται έναντι τρίτων ακόμη και σε περίπτωση διαδικα
σίας αφερεγγυότητας κατά πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέ
χει άμεσα στο σύστημα πληρωμών, υπό τον όρο ότι οι σχετικές
εντολές πληρωμής δόθηκαν στο σύστημα πληρωμών πριν από
την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας . Το χρονικό
σημείο που δίνονται οι εντολές και)ορίζεται από τους κανόνες
που διέπουν αυτό το σύστημα πληρωμών.

1 . O συμψηφισμός πληρωμών είναι νομικά δεσμευτικός και
αντιτάσσεται έναντι τρίτων ακόμη και σε περίπτωση διαδικα
σίας αφερεγγυότητας κατά κοινοτικού πιστωτικού ιδρύματος
που συμμετέχει άμεσα στο σύστημα πληρωμών, υπό τον όρο ότι
οι σχετικές εντολές πληρωμής δόθηκαν στο σύστημα πληρωμών
πριν από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

2.
Οι κανόνες σχετικά με την ακύρωση συμβάσεων και
δικαιοπραξιών που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη της
διαδικασίας αφερεγγυότητάς της δεν επιτρέπουν την αμφισβή

2. Οι κανόνες σχετικά με την ακύρωση συμβάσεων και
δικαιοπραξιών που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη της
διαδικασίας αφερεγγυότητας του κοινοτικού συστήματος δεν
επιτρέπουν την αμφισβήτηση του συμψηφισμού ή των
συναλλαγών σε τίτλους.

τηση τον συμψηφισμού.

2α.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως στιγμή
έναρξης των διαδικασιών αφερεγγυότητας εαντίον ιδρύ
ματος που συμμετέχει σε κοινοτικό σύστημα θεωρείται η
στιγμή κατά την οποία η αρμόδια αρχή ειδοποιεί επισή
μως την εθνική εποπτική αρχή σχετικά με την έναρξη των
διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Αριθ. C 132/78

1 EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28 . 4 . 97

Τετάρτη, 9 Απριλίου 1997
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

H εθνική εποπτική αρχή ειδοποιεί επισήμως τους άλλους
συμμετέχοντες στο σύστημα σχετικά με την έναρξη των
διαδικασιών αφερεγγυότητας.
(Τροπολογία 17)

Άρθρο 4, παράγραφος 1
1.
H εντολή πληρωμής δεν μπορεί να ανακληθει, είτε απο
ίδρυμα που συμμετέχει άμεσα σε σύστημα πληρωμών είτε από
τρίτο, έναντι των λοιπών άμεσα συμμετεχόντων μετά το χρόνο
που ορίζεται από τους κανόνες τον συστήματος πληρωμών. H
διάταξη αυτή ισχύει ακόμη και σε περίπτωση κίνησης διαδικα
σίας αφερεγγυότητας.

1.
H εντολή πληρωμής ή η εντολή συναλλαγών σε τίτλους
δεν μπορεί πλέον να ανακληθεί από ίδρυμα που συμμετέχει
άμεσα στο σύστημα αυτό έναντι των λοιπών άμεσα συμμετε
χόντων στο σύστημα πληρωμών ή στο σύστημα διακανονι
σμού συναλλαγών σε τίτλους μετά το χρόνο έναρξης της
διαδικασίας αφερεγγυότητας.

(Τροπολογία 18)

Άρθρο 5

Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας δεν έχουν αναδρομικά αποτελέ
σματα επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ιδρυμάτων
που απορρέουν από την άμεση συμμετοχή τους σε ένα κοινοτι
κό σύστημα πληρωμών. H διάταξη αυτή υπερισχύει έναντι
οποιονδήποτε άλλου κανόνα ή πρακτικής που έχει τέτοια
αναδρομικά αποτελέσματα.

Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας δεν έχουν αναδρομικά αποτελέ
σματα επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ιδρυμάτων
που απορρέουν από την άμεση συμμετοχή τους σε ένα κοινο
τικό σύστημα μέχρι την έναρξη των διαδικασιών αυτών.
Στις διαδικασίες αφερεγγυότητας δεν εφαρμόζονται ένα
ντι ιδρυμάτων διατάξεις που έχουν αναδρομικά αποτελέ
σματα .

(Τροπολογία 19)
Άρθρο 6

Εφαρμοστέα νομοθεσία περί αφερεγγυότητας

Διαγράφεται

Σε περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά ιδρύματος
που συμμετέχει άμεσα σε σύστημα πληρωμών, τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άμεση συμμετο
χή στο σύστημα πληρωμών ή που συνδέονται με αυτήν,
καθορίζονται από τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας της
χώρας όπου βρίσκεται το σύστημα πληρωμών.
(Τροπολογία 20)

Άρθρο 7
1.
Τα δικαιώματα τον μέρους υπέρ του οποίον έχουν
συσταθεί ασφάλειες για την κάλυψη υποχρεώσεων ενός συμ
μετέχοντος έναντι άλλου ή άλλων συμμετεχόντων σε σύστημα

πλήρωμα>ν ή τα δικαιώματα των νομισματικών αρχών υπέρ
των οποίων έχουν συσταθεί ασφάλειες στο πλαίσιο πράξεων
νομισματικής πολιτικής δεν επηρεάζονται από την κίνηση
διαδικασιων αφερεγγυότητας κατά του μέρους που παρείχε
τις ασφάλειες. Οι ασφάλειες αντές αξιοποιούνται για την

προνομιακή ικανοποίηση, έναντι όλων των άλλων απαιτή
σεων, των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συμμετοχή
στο σύστημα πληρωμών ή σε πράξεις νομισματικής πολιτικής.
2.
Εφόσον ένα ίδρυμα τρίτης χώρας έχει συστήσει ασφά
λειες σε κράτος μέλος στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε ένα
κοινοτικό σύστημα πληρωμών ή στο πλαίσιο πράξεων νομι
σματικής πολιτικής, τα δικαιώματα του μέρους υπέρ του
οποίου έχουν συσταθεί οι ασφάλειες δεν επηρεάζονται από
την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά τον εν λόγω
ιδρύματος.

Τα δικαιώματα :

— ενός ιδρύματος ή φορέα διακανονισμού σε ασφάλειες
που του έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο ενός συστήμα
τος, και

— των κοινοτικών νομισματικών αρχών σε ασφάλειες
που τους έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο πράξεων
νομισματικής πολιτικής
δεν επηρεάζονται από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας
κατά του ιδρύματος που παρέσχε τις ασφάλειες. Οι
ασφάλειες αυτές μπορούν να ρευστοποιηθούν για την
ικανοποίηση αυτών των δικαιωμάτων.
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Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου που αποτελεί τη γνώμη τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισμού και τη σύσταση ασφαλειών (CC)M(96)0193 —
C4-0306/96 - 96/0126(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης : πρώτη αναγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
CC)M(96)0193 - 96/0126(CC>D) ('),

— έχοντας υπόψη το άρθρο 1 89 B παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή υπέβαλε
την πρόταση της στο Κοινοβούλιο (C4-0306/96),
—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών καθώς
και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής , Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής
( Α4-0097/97 ),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε το

Κοινοβούλιο·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 189 A,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·
3 . καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, στην κοινή θέση που θα καθορίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 89 B ,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.
(')

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
ΕΕ C 207 της 18.07.1996, σελ . 13 .

2. Προστασία των εργαζόμενων έναντι των κινδύνων από καρκινογενείς
παράγοντες **ΙΙ
Α4-0072/97

Απόφαση σχετικά με την κοινή θέση που καθόρισε το Συμβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του
Συμβουλίου για την πρώτη τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες
κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16(1) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ
( C4-0637/96 - 95/0229(SYN))

(Διαδικασία συνεργασίας : δεύτερη αναγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (C4-0637/96 — 95/0229(SYN)),

— έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή του σε πρώτη ανάγνωση (') σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής
προς το Συμβούλιο (CC)M(95)0425 ) (2),
— έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 1 89 Γ της Συνθήκης ΕΚ,
—

έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Α4-0072/97 ),

1.

τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή .

(')

ΕΕ C 198 της 8.07.1996. σελ . 182 .

(2)

ΕΕ C 317 της 28.11.1995 , σελ. 16.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραμ
μα της στον τομέα της ασφάλειας, της υγιεινής και της
υγείας στο χώρο εργασίας ( 1996-2000) (') προβλέπει
συγκεκριμένα τη συνέχιση των εργασιών καθορισμού των
οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης,
C)

COM(95)0282.

(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8α) ότι, προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη και
αποτελεσματική η δράση που θα αναληφθεί, η Επιτροπή
οφείλει να διευκρινίσει τις δυνατότητες για απλοποίηση
του καθορισμού οριακών τιμών για τις καρκινογόνες
ουσίες, ιδιαίτερα για τις ουσίες εκείνες για τις οποίες οι
οριακές τιμές που βασίζονται καθαρά σε λόγους υγείας
έχουν ήδη καθορισθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα
και αξιόπιστες μελέτες,

(Τροπολογία 3)
Αιτιολογική σκέψη 86 (νέα)

(86) ότι η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει σχέδιο για
την επίσπευση του καθορισμού των απαραίτητων ορια
κών τιμών για όλες εκείνες τις ουσίες οι οποίες έχουν
ταξινομηθεί ως καρκινογόνες στις κατηγορίες 1 και 2 στο
παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ,

(Τροπολογία 4)
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9α) ότι έχει σημασία να καθορισθούν βιολογικές ορια
κές τιμές για καρκινογόνους παράγοντες προκειμένου να
υπολογισθεί το επίπεδο απορρόφησης από άλλες οδούς
εκτός από την αναπνευστική οδό· ότι η παρακολούθηση με
βιολογικές μεθόδους είναι σημαντική διαδικασία για τον
υπολογισμό της έκθεσης στο βενζόλιο, και η Επιτροπή
πρέπει συνεπώς να προτείνει χωρίς καθυστέρηση βιολογι
κή οριακή τιμή για το βενζόλιο·

(Τροπολογία 5 )
Αιτιολογική σκέψη 96 (νέα)

(9β)

ότι το αρσενικό και μερικές ενώσεις του (τριοξεί

διο του αρσενικού· πεντοξείδιο του αρσενικού, αρσενικι
κό οξύ και τα άλατά του) είναι καρκινογόνες ουσίες στις
οποίες εκτίθεται σημαντικός αριθμός εργαζομένων σε
διάφορους τομείς, και ότι o καθορισμός οριακών τιμών
για τις ουσίες αυτές, και μέσω αυτού, η μείωση του
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

χρόνου εκθεσης, θα περιορίσει και τους σχετικούς κινδύ

νους· ότι το αρσενικό και αρκετές ενώσεις αυτού πρέπει
να προστεθούν στον κατάλογο προτεραιοτήτων της Επι
τροπής που περιέχει τις ουσίες για επιστημονική αποτίμη
ση, ούτως ώστε να ορισθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα
οριακές τιμές·
(Τροπολογία 6)
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

( 10α) ότι το σύνολο των οδηγιών που έχουν ως αντικεί
μενο την προστασία των εργαζομένων στον χώρο εργα
σίας καθώς και την προστασία της υγείας των πολιτών και
του γενικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να αντικατοπτρί
ζουν μια ταυτόσημη γενική θεώρηση της κοινωνικοοικο
νομικής εξέλιξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ
τούτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για το βενζόλιο στα
πλαίσια της παρούσης οδηγίας θα πρέπει να έχουν λογική
συνάφεια με τους στόχους και τις διατάξεις της οδηγίας
94/63/ΕΚ που αφορά την καταπολέμηση των εκπομπών
των οργανικών πτητικών ενώσεων (και συνεπώς κατά των
εκπομπών του βενζολίου) που οφείλονται στην εναποθή

κευση της βενζίνης και τη διανομή της στα πρατήρια
βενζίνης (!),
C)

ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σελ. 24.

(Τροπολογία 7)
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 2, σημείο β (Οδηγία 9Q/394/EOK)

6) «οριακή τιμή» σημαίνει, εκτός εαν ορίζεται διαφορετικα, το
όριο του χρονοσταθμισμένου μέσου όρου της συγκέντρω
σης ενός «καρκινογόνου παράγοντα» στον αέρα μέσα στη
ζώνη αναπνοής ενός εργαζομένου σε συνάρτηση με συγκε
κριμένη περίοδο αναφοράς που ορίζεται στο Παράρτη

6) «οριακή τιμή» σημαίνει, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το
όριο του χρονοσταθμισμένου μέσου όρου της συγκέντρω
σης ενός «καρκινογόνου παράγοντα» στον αέρα μέσα στη
ζώνη αναπνοής ενός εργαζομένου σε συνάρτηση με συγκε
κριμένη περίοδο αναφοράς που ορίζεται στο Παράρτη
μα III . H ζώνη αναπνοής είναι το διάστημα στο οποίο
o εργαζόμενος αντλεί τον αέρα που αναπνέει.

μα III .

(Τροπολογία 8)
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αρθρο 2, εδάφιο 6α (νέα) (Οδηγία 90/394/ΕΟΚ)
βα)

«βιολογική οριακή τιμή» σημαίνει το όριο συγκέ
ντρωσης, στο κατάλληλο βιολογικό μέσο, του σχετι
κού παράγοντα, κάποιου μεταβολίτη του ή δείκτη
επενέργειας. H υπέρβαση της τιμής αυτής απαγορεύε
ται .

(Τροπολογία 9)
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Παράρτημα III, Μέρος A, Πίνακας, τελευταία στήλη (Οδηγία 90/394/ΕΟΚ)

Μεταβατικά μέτρα

Οριακή τιμή: 3 ppm (=9,75mg/mJ) έως 3 έτη μετά την
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
οδηγίας 96/.. /ΕΚ

Διαγράφεται
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 10)
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Παράρτημα III, Μέρος A, νέο εδάφιο μετά τον Πίνακα (Οδηγία 90/394/ΕΟΚ)
Για τον καθορισμο της οριακής τιμής του βενζόλιου στον
αέρα, εφαρμόζεται ενιαία διαδικασία μέτρησης.
(Τροπολογία 11 )
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 , ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

1 . Τα κράτη μέλη θετουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστι
κές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρ

φωση με την οδηγία αυτή, το αργότερο (') και ενημερώνουν
αμέσως σχετικά την Επιτροπή .
(')

1.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστι

κές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρ
φωση με την οδηγία αυτή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου
1998 και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

τρία έτη έπειτα από την έκδοση της παρούσας οδηγίας.

3. Αδεια οδήγησης

**ΙΙ

Α4-0087/97

Απόφαση σχετικά με την κοινή θέση που καθόρισε το Συμβούλιο για τη θέσπιση της οδηγίας του
Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια οδήγησης
( C4-0011/97 - 96/0040(SYN))

(Διαδικασία συναπόφασης : δεύτερη αναγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (C4-001 1 /97 — 96/0040(SYN)),

— έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή του σε πρώτη ανάγνωση (') σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής
προς το Συμβούλιο (CC)M(96)0055 ) (2),
— έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 1 89 Γ της Συνθήκης ΕΚ,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
( Α4-0087/97 ),

1.

εγκρίνει την κοινή ύέση

2.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

C)
(:)

ΕΕ C 277 της 23.09.1996 , σελ . 15 .
ΕΕ C 1 10 της 16.04.1996 . σελ . 7 .
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4. Ίδια κεφαλαία των επιχειρήσεων επενδύσεων για επενδυτικες υπηρεσίες
στον τομέα των κινητών αξιών ***ΙΙ
Α4-0093/97

Απόφαση σχετικά με την κοινή θέση που καθορισε το Συμβούλιο ενόψει της έγκρισης οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των
πιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις επενδυτικές
υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (C4-0005/97 — 95/0188(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης : δεύτερη ανάγνωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (C4-0005/97 — 95/0188(CC)D)),

— έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή του σε πρώτη ανάγνωση (') σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής
προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (CC)M(95)0360) (2),
—

έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(96)()292) (3),

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 189 B , παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,

— έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμοί» του,
— έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και
Δικαιωμάτων των Πολιτών (Α4-0093/97),

1.

τροποποιεί ως ακόλούθως την κοινή θέση·

2. καλεί την Επιτροπή να αποφανθεί ευνοϊκά επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου στη γνωμοδότηση
που καλείται να συντάξει σύμφωνα με το άρθρο 189 B , παράγραφος 2, εδάφιο δ), της Συνθήκης ΕΚ·

3 . καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, να τροποποιήσει αναλόγως
την κοινή θέση του και να εκδώσει οριστικά την πράξη
4.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή .
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Πέμπτη αιτιολογική σκέψη

ότι, για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί
επιτροπή κινητών αξιών η οποία θα επικουρεί την Επιτροπή
στους εν λόγω τομείς· ότι η επιτροπή αυτή θα πρέπει επίσης να
έχει συμβουλευτικά καθήκοντα τόσο ως προς την εφαρμογή
των οδηγιών που έχουν ήδη εκδοθεί όσο και ως προς την
εκπόνηση νέων προτάσεων στον τομέα αυτό,

ότι, για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί
επιτροπή κινητών αξιών η οποία θα επικουρεί την Επιτροπή
στους εν λόγω τομείς ,

(Τροπολογία 2)
'Έκτη αιτιολογική σκέψη

ότι, κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν τα εκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία III, εναλλακτική διατύπωση (β), που προ(')
(2)
(3 )

ΕΕ C 152 της 27.05.1996, σελ . 18 .
ΕΕ C 253 της 29.09.1995 , σελ . 19 .
ΕΕ C 221 της 30.07.1996, σελ . 31 .

ότι, κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν τα εκτελεστικά μέτρα σύμφω
να με τη διαδικασία II, εναλλακτική διατύπωση (β), που προ
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

βλέπεται στο άρθρο 2 της απόφασης 87/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της 13ης Ιουλίου 1987, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή,

βλέπεται στο άρθρο 2 της απόφασης 87/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της 13ης Ιουλίου 1987 , για τον καθορισμό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή,

(Τροπολογία 3)
Αιηολογική σκέψη 6α (νέα)

ότι στις 20 Δεκεμβρίου 1994 συνήφθη με ένα modus vivendi C )
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και
της Επιτροπής, ως προς τα εκτελεστικά μέτρα που θα ισχύουν
για όσες πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 189Β της Συνθήκης ΕΚ,
C)

ΕΕ C 102 της 4.04.1996, σελ. 1 .

(Τροπολογία 4)
Δέκατη αιτιολογική σκέψη

ότι, ορισμένα από τα ζητήματα που υποβάλλονται στην επιτροπή
κινητών αξιών, αφορούν επιχειρήσεις ή τομείς που παρουσιά
ζουν ενδιαφέρον και για άλλες επιτροπές σνσταθείσες από το
Συμβούλιο, ιδίως στην τραπεζική συμβουλευτική επιτροπή της
οδηγίας 77/780/ΕOΚ( 1 ) και την επιτροπή ασφαλιστικών θεμάτων
της οδηγίας 91/675/ΕΟΚ(2) και ότι μπορεί επίσης να συμβεί και
το αντίθετο- ότι θα πρέπει υπό αυτές τις συνθήκες να προβλεφθεί
στενή συνεργασία μεταξύ της επιτροπής κινητών αξιών και αυτών
των άλλων επιτροπών,
C)
(2)

Διαγράφεται

ΕΕ αριθ. L 322 της 17.02.1977, σελ. 30. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 95/26/ΕΚ τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ αριθ. L 168 της 18.07.1995, σελ. 7).
ΕΕ αριθ. L 374 της 31.12.1991 , σελ. 33.

(Τροπολογία 5)
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΕΩΣ 5

1 ) Στο άρθρο 2, παράγραφος 12, πέμπτο εδάφιο, οι λέξεις «το
Συμβούλιο και» καταργούνται και το τμήμα της φράσης «την
Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους που χρησι
μοποιούνται για την αξιολόγηση των εγκεκριμένα/ν στοι
χείων,....» αντικαθισταται από το τμήμα της φράσης «στην
Επιτροπή, η οποία Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή
κινητών αξιών του άρθρου 10α σχετικά, πληροφορίες σχετικά
με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση
των εγκεκριμένων στοιχείων».

1)

2) Στο άρθρο 7, παράγραφος 3 , έβδομη παύλα, οι λέξεις «στο
Συμβούλιο και την Επιτροπή» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«στην επιτροπή κινητών αξιών».

2) Στο άρθρο 7, παράγραφος 3, έβδομη παύλα, οι λέξεις — «στο
Συμβούλιο και την Επιτροπή» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«στην επιτροπή κινητών αξιών».

3) Στο άρθρο 7, παράγραφος 9, προτελευταία γραμμή, οι λέξεις

3) Διαγραφεται

Στο άρθρο 2, παράγραφος 12, πέμπτο εδάφιο, οι λέξεις «το
Συμβούλιο και» καταργούνται.

«στο Συμβούλιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην
επιτροπή κινητών αξιών».

4) Στο Παράρτημα III, σημείο 9, οι λέξεις «στο Συμβούλιο και»
καταργούνται και μετά τις λέξεις «στην Επιτροπή» παρεμ
βάλλεται το τμήμα της φράσης «η οποία Επιτροπή ενημερώ
νει την επιτροπή κινητών αξιών σχετικά».

4) Στο Παραρτημα III, σημείο 9, οι λέξεις «στο Συμβούλιο και»
καταργούνται.

5 ) Στο Παράρτημα VI, σημείο 9, οι λέξεις «τις οποίες κοινο
ποιούν στο Συμβούλιο και την Επιτροπή» καταργούνται.
Μετά τις λέξεις «οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν διαδικασίες»
προστίθενται οι λέξεις « τις οποίες κοινοποιούν στην Επι
τροπή, η οποία εν συνεχεία τις κοινοποιεί στην επιτροπή
κινητών αξιών».

5)

Στο Παραρτημα VI , σημείο 9 , οι λέξεις «στο Συμβούλιο και»
καταργούνται
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 6)
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κούρο 10 a), παράγραφοι 2 και 3 (Οδηγία 93/6/ΕΟΚ)
2.

H επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμο.

Διαγραφεται

3. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτρο
πή σχέδιο για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . H επιτροπή
διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία
που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα
χαρακτήρα του 1)έματος. H γνώμη διατυπώνεται με την πλειο
ψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148, παράγραφος 2 της

3. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτρο
πή σχέδιο για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. H επιτροπή
διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία
που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα
χαρακτήρα του θέματος. H γνώμη διατυπώνεται με την πλειο
ψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 , παράγραφος 2 της

Συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει
το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής. Κατά την
ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των
κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο
άρθρο . O πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.
H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα εφόσον είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει
το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής. Κατά την
ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των
κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο
άρθρο . O πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.
H Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμο
σθούν αμέσως. Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφω
να με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνο
νται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.
Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρμο

Εάν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνά με τη γνώμη
της επιτροπή, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλει
αμελλητί στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική
πλειοψηφία.
Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία κατά την οποία του υπεβλήθη η πρόταση, η
Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα, εκτός εάν το
Συμβούλιο αποφασίσει κατά των μέτρων αυτών με απλή
πλειοψηφία.

γή των μέτρων που αποφάσισε για περίοδο τριών μηνών
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

Το Συμβουλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει

διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέ
πεται στο προηγούμενο εδάφιο.

(Τροπολογία 7)
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Άρθρο 10 β, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Οδηγία 93/6/ΕΟΚ)
H Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής
όσον αφορά τις νέες προτάσεις που σκοπεύει να υποβάλει στο
Συμβούλιο σχετικά με τον περαιτέρω συντονισμό όσον αφορά
τις κινητές αξίες, τις αγορές κινητών αξιών και τους ενδιάμε

Διαγράφεται

σους στον τομέα των κινητών αξιών

(Τροπολογία 8)
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Άρθρο 7, παράγραφος 1 (Οδηγία 93/22/ΕΟΚ)
1 ) Το άρθρο 7 παρ. 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

1.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώνουν
την Επιτροπή:
(a) για κάθε άδεια λειτουργίας μιας άμεσα ή έμμεσα
θυγατρικής μιας ή περισσοτέρων μητρικών επιχειρή
σεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας. H
Επιτροπή ενημερώνει σχετικά την επιτροπή κινητών
αξιών, η οποία ιδρύθηκε με το άρθρο 10α της οδηγίας
93/6/ΕΟΚ (' )■

Διαγράφεται
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(β) για τις περιπτώσεις στις οποίες μια απο αυτές τις
μητρικές επιχειρήσεις αποκτά συμμετοχή σε επιχείρη
ση επενδύσεων της Κοινότητας, η οποία, με τον
τρόπο αυτό, καθίσταται θυγατρική της. H Επιτροπή
ενημερώνει σχετικά την επιτροπή κινητών αξιών.

Σε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε άμεσα ή
έμμεσα θυγατρική μιας ή περισσότερων μητρικών επιχει
ρήσεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας, η
διάρθρωση του ομίλου επιχειρήσεων διευκρινίζεται στην
κοινοποίηση που απευθύνουν οι αρμόδιες αρχές προς την
Επιτροπή.
C)

ΕΕ L 141 της 11.06.1993, σελ. 1 . Οδηγία που τροποποιήθηκε απο την
οδηγία 96/../ΕΟΚ τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ
L. ..).

(Τροπολογία 9)
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 29α, παράγραφος 2, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο (Οδηγία 93/22/ΕΟΚ)

H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα εφόσον είναι
σίμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Εάν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη
της επιτροπή, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλει

αμελλητί στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική

H Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμο
σθούν αμέσως. Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφω
να με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνο
νται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.
Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρμο
γή των μέτρων που αποφάσισε για περίοδο τριών μηνών
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία κατά την οποία του υπεβλήθη η πρόταση, η
Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα, εκτός εάν το
Συμβούλιο αποφασίσει κατά των μέτρων αυτών με απλή

Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει
διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέ
πεται στην προηγούμενη παράγραφο.

πλειοψηφία

(Τροπολογία 10)
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 29β, παράγραφος 1 , δεύτερο εδάφιο

H Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει τη γνώμη της επιτρο
πής, όσον αφορά τις νέες προτάσεις που σκοπεύει να υποβά
λει στο Συμβούλιο σχετικά με τον περαιτέρω συντονισμό
όσον αφορά τις κινητές αξίες, τις αγορές κινητών αξιών και
τους ενδιάμεσους στον τομέα των κινητών αξιών.

Διαγραφεται
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5. Μάζες και διαστάσεις οχημάτων με κινητήρα

***ΙΙ

Α4-0102/97

Απόφαση σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τη
θέσπιση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μάζες και διαστάσεις
ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την
τροποποίηση της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ (C4-0632/96 — 00/0348(CC)D))
(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (C4-0632/96 — 00/0348(CC)D)),

— έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή του σε πρώτη ανάγνωση ('), επί της προτάσεως της Επιτροπής προς το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(9 1 )0239) (2),
—

έχοντας υπόψη το άρθρο 189 B , παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

—

έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Οικονομικής , Νομισματικής και
Βιομηχανικής Πολιτικής (Α4-0 1 02/97),

1.

τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση

2. καλεί την Επιτροπή να αποφανθεί ευνοϊκά επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου στη γνωμοδότηση
που καλείται να συντάξει σύμφωνα με το άρθρο 189 B , παράγραφος 2, εδάφιο δ), της Συνθήκης ΕΚ
3 . καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, να τροποποιήσει αναλόγως
την κοινή θέση του και να εκδώσει οριστικά την πράξη

4.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )

Αιτιολογική σκέψη 1

1 . ότι η πλήρης εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών για
οχήματα με κινητήρα είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς,

1 . ότι η πλήρης εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών για
οχήματα με κινητήρα είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς και εξασφαλίζει παράλληλα υψηλό
επίπεδο ασφάλειας για το κοινό,

(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη 6

6, ότι, συνεπώς, η εναρμόνιση των μέγιστων επιτρεπόμενων
μαζών των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων
τους που έχουν άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους φαίνεται
βραχυπρόθεσμα να είναι ανέφικτη ενώ αντίθετα φαίνεται
εφικτή κατά το δυνατόν η εναρμόνιση των μέγιστων διαστά
σεών τους επιλύοντας το πρόβλημα των μαζών με την παροχή
της δυνατότητας μιας ενιαίας διαδικασίας για τον καθορισμό
των επιτρεπόμενων μαζών κατά τη χορήγηση άδειας κυκλοφο
ρίας/θέση σε υπηρεσία των οχημάτων σε κάθε κράτος μέλος,

6, ότι, συνεπώς, η εναρμόνιση των μέγιστων επιτρεπομένων
μαζών των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων
τους που έχουν άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους φαίνεται
βραχυπρόθεσμα να είναι ανέφικτη ενώ αντίθετα φαίνεται
εφικτή κατά το δυνατόν η εναρμόνιση των μέγιστων διαστά

σεών τους επιλύοντας το πρόβλημα των μαζών με την παροχή
της δυνατότητας μιας ενιαίας διαδικασίας για τον καθορισμό
των επιτρεπόμενων μαζών κατά τη χορήγηση άδειας κυκλοφο
ρίας/θέση σε υπηρεσία των οχημάτων σε κάθε κράτος μέλος και
τούτο προς επιδίωξη σταθερής βελτιώσεως της ασφά
λειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση ορισμένων κατηγο
ριών οχημάτων ή ρυμουλκουμένων,

(')
(2 )

ΕΕ C 67 της 16.03.1992 , σελ . 79.
ΕΕ C 230 της 4.09.1991 , σελ. 46.
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6. Δικαίωμα παρακολούθησης ***Ι
Α4-0030/97

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το δικαίωμα
παρακολούθησης του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου (CC)M(96)0097 — C4-0251/96 —
96/085(CC)D))

H εν λόγω πρόταση εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (')

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

-1. ότι o λόγος για την καθιέρωση του δικαιώματος
παρακολούθησης του δημιουργού είναι η προστασία του
και συνδέεται με την αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου
του στην αγορά
(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη I

1 . ότι το δικαίωμα πρακολούθησης στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτηρίας είναι το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα, τον
οποίον απολαύει o δημιουργός ενός πρωτότυπου έργου
τέχνης ή ενός πρωτότυπου χειρογράφου, να ενδιαφέρεται για
τις πράξεις πωλήσεως του έργου μετά την πρώτη εκποίηση
από τον δημιουργό

1 . ότι το δικαίωμα πρακολούθησης, που αποτελεί μέρος της
πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι το απαράγραπτο και αναπαλ
λοτρίωτο δικαίωμα του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου
και του δικαιοδόχου του, να μετέχει οικονομικά στις
διαδοχικές μεταβιβάσεις(H διαγραφή των λέξεων «ή ενός πρωτοτύπου χειρογράφου»
αφορά το σύνολο του κειμένου)

(Τροπολογία 3 )
Αιτιολογική σκέψη 2

2 , ότι το δικαίωμα παρακολούθησης στοχεύει να διασφαλίσει
στους δημιουργούς οικονομική συμμετοχή στην επιτυχία των
έργων τους· ότι το δικαίωμα αυτό τείνει να αποκαταστήσει μία
ισορροπία μεταξύ της οικονομικής κατάστασης των δημιουρ
γών έργων τέχνης και εκείνης των λοιπών δημιουργών που
αποκομίζουν όφελος από τις διαδοχικές εκμεταλλεύσεις των
έργων τους·

2,

ότι το δικαίωμα παρακολούθησης στοχεύει να διασφαλίσει

στους δημιουργούς πρωτότυπων έργων τέχνης που προορί
ζονται να αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης οικονομική
συμμετοχή στην επιτυχία των δημιουργιών τους- ότι το
δικαίωμα αυτό τείνει να αποκαταστήσει μία ισορροπία μεταξύ
της οικονομικής κατάστασης των δημιουργών πρωτοτύπων
έργων τέχνης και εκείνης των λοιπών δημιουργών που αποκο
μίζουν όφελος από τις διαδοχικές εκμεταλλεύσεις των έργων
τους·

(Τροπολογία 4)
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

5α. ότι από τα στοιχεία που προηγούνται απορρέει ότι
ευκταία θα ήταν μία σύμβαση που να καθιερώνει κατά
τρόπο υποχρεωτικό το δικαίωμα παρακολούθησης σε
διεθνές επίπεδο·
(Τροπολογία 5 )
Αιτιολογική σκέψη 6

6, ότι το δικαίωμα παρακολούθησης προβλέπεται σήμερα από
την εθνική νομοθεσία των περισσότερων κρατών μελών· ότι μία
C)

ΕΕ C 178 της 21.06.1996, σελ . 16 .

6, ότι το δικαίωμα παρακολούθησης προβλέπεται σήμερα από
την εθνική νομοθεσία των περισσότερων κρατών μελών- ότι μία
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

τέτοια νομοθεσία, εφόσον υφίσταται, παρουσιάζει ποικίλα

τέτοια νομοθεσια, εφοσον υφίσταται, παρουσιάζει ποικίλα
χαρακτηριστικά, ιδίως ως προς τα έργα τα οποία αφορά, τους
κατόχους του δικαιώματος, το εφαρμοζόμενο ποσοστό, τις
πράξεις που υπόκεινται στο δικαίωμα καθώς και τη βάση για
τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού· ότι η άσκηση ή η μη

χαρακτηριστικά, ιδίως ως προς τα έργα τα οποία αφορά, τους
δικαιούχους, το εφαρμοζόμενο ποσοστό, τις πωλήσεις που
υπόκεινται στο δικαίωμα καθώς και τη βάση για τον καθορισμό
του ποσοστού αυτού· ότι η άσκηση ή η μη άσκηση του εν λόγω
δικαιώματος συνεπάγεται αισθητες επιπτώσεις στις συνθήκες

του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς- ότι,
όπως και κάθε επιβάρυνση υπέρ τρίτου, αποτελεί στοιχείο το
οποίο πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη από οποιοδήποτε
άτομο επιθυμεί να προβεί σε πώληση ενός έργου τέχνης· ότι
εξάλλου το εν λόγω δικαίωμα αποτελεί έναν από τους παρά
γοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία στρεβλώσεων του
ανταγωνισμού καθώς και στην αλλαγή τόπου των πωλήσεων
μέσα στην Κοινότητα

άσκηση του εν λόγω δικαιώματος συνεπάγεται αισθητές επι
πτώσεις στις συνθήκες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της
εσωτερικής αγοράς εφόσον, όπως συμβαίνει και με τις
επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, η ύπαρξη ή μη ύπαρξη μιας

απορρέουσας από το δικαίωμα παρακολούθησης υποχρέ

ωσης πληρωμής αποτελεί στοιχείο το οποίο πρέπει υποχρεω
τικά να ληφθεί υπόψη από οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να
προβεί σε πώληση ενός έργου τέχνης· ότι εξάλλου το εν λόγω
δικαίωμα αποτελεί έναν από τους παράγοντες που συμβάλλουν
στη δημιουργία στρεβλώσεων του ανταγωνισμού καθώς και
στην αλλαγή τόπου των πωλήσεων μέσα στην Κοινότητα

(Τροπολογία 6)
Αιτιολογική σκέψη 7

7 . ότι τέτοιου είδους διαφορές ως προς την εφαρμογή του
δικαιώματος παρακολούθησης εκ μέρους των κρατών μελών
έχουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην καλή λειτουργία της
εστερικής αγοράς έργων τέχνης όπως προβλέπεται στο άρθρο
7A της Συνθήκης· ότι σε μια τέτοια κατάσταση, το άρθρο 1 00A
της Συνθήκης αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση -

7 . ότι τέτοιου είδους διαφορές ως προς την ύπαρξη και
εφαρμογή του δικαιώματος παρακολούθησης εκ μέρους των
κρατών μελών έχουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην καλή
λειτουργία της εστερικής αγοράς έργων τέχνης όπως προβλέπε
ται στο άρθρο 7A της Συνθήκης - ότι σε μια τέτοια κατάσταση,
το άρθρο 1 00Α της Συνθήκης αποτελεί την κατάλληλη νομική
βάση·

(Τροπολογία 49)
Αιτιολογική σκέψη 13

13 . ότι πρέπει να επεκταθεί η εφαρμογή του δικαιώματος
παρακολούθησης σε κάθε μεταπώληση, με εξαίρεση τις συναλ
λαγές μεταξύ ιδιωτών αντικείμενο των οποίων αποτελεί το
έργο μετά την πρώτη πώληση εκ μέρους του δημιουργού· ότι
κατά συνέπεια το εν λόγω δικαίωμα εφαρμόζεται στις συναλ
λαγές που πραγματοποιούνται εκ μέρους όλων των επαγγελ
ματιών πωλητών, όπως οι οίκοι δημοπρασιών, οι γκαλερί
έργων τέχνης και γενικότερα οποιοσδήποτε έμπορος έργων
τέχνης

13 . ότι πρέπει να επεκταθεί η εφαρμογή του δικαιώματος
παρακολούθησης σε κάθε μεταπώληση μετά την πρώτη πώληση
εκ μέρους του δημιουργού ή των νόμιμων κληρονόμων του, ή
κατά την πρώτη κυκλοφορία στο εμπόριο, με εξαίρεση την
πρώτη μεταβίβαση μεταξύ εμπόρων και μεταξύ ενός
εμπόρου και ενός τελικού αγοραστή, η οποία πραγματο
ποιείται εντός τριετίας από την απόκτηση του έργου από
τον έμπορο, καθώς και με εξαίρεση τέτοιου είδους συναλ
λαγές μεταξύ ιδιωτών· ότι κατά συνέπεια το εν λόγω
δικαίωμα εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές με τη συμμε
τοχή εμπόρων της εν λόγω αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά
δημοπρασίες και πωλήσεις μέσω επιχειρήσεων, εμπόρων
και μεσαζόντων

(Τροπολογία 9)
Αιτιολογική σκέψη 15

15 .

ότι είναι απαραίτητο να εναρμονισθούν οι κατηγορίες

έργων τέχνης που υπόκεινται στο δικαίωμα παρακολούθησης
ότι τα έργα εφαρμοσμένων τεχνών πρέπει να αποκλεισθούν·

15 . ότι είναι απαραίτητο να εναρμονισθούν οι κατηγορίες
έργων τέχνης που υπόκεινται στο δικαίωμα παρακολούθησης
ότι τα πρωτότυπα χειρόγραφα και τα έργα εφαρμοσμένων

τεχνών πρέπει να αποκλεισθούν

(Τροπολογία 10)

Αιτιολογική σκέψη 1 7

17 . ότι η μη εφαρμογή του δικαιώματος παρακολούθησης
κάτω του ελαχίστου ορίου επιτρέπει να αποφευχθούν δυσανάλογα έξοδα είσπραξης και διαχείρισης-

17 . ότι η καθιέρωση ορίου κάτω από το οποίο οι μεταβι
βάσεις δεν υπόκεινται στο δικαίωμα παρακολούθησης
οφείλεται, σε γενικές γραμμές, στη δυσαναλογία μεταξύ
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ΚΕΙΜΕΝΟ
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του Εισπραττομένου απο το δημιουργό ποσού και του
κόστους άσκησης του δικαιώματος του· ότι, εντούτοις,
βάσει της αρχής της επικουρικότητας, αποτελεί αρμοδιό
τητα των κρατών μελών η ρύθμιση της άσκησης του
δικαιώματος παρακολούθησης και, στο πλαίσιο αυτό, o
ενδεχόμενος καθορισμός εθνικών ορίων κατώτερων του
κοινοτικού τα οποία μπορούν, αναμφισβήτητα, να δια
μορφωθούν σε αποτελεσματικά μέσα προστασίας των
συμφερόντων των νέων καλλιτεχνών

(Τροπολογία 1 1 )
Αιτιολογική σκέψη 19

19. ότι ένα σύστημα φθινόντων ποσοστών κατα κατηγορίες
τιμών μπορεί να συμβάλει ώστε να αποφευχθούν καταστρατη
γήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα του δικαιώμα
τος παρακολούθησης■ ότι τα ποσοστά αυτά πρέπει να αντικα
τοπτρίζουν συγχρόνως τα συμφέροντα των καλλιτεχνικών
κύκλων και της αγοράς έργων τέχνης

19 . ότι, για την ορθή στάθμιση των διαφόρων συμφερό
ντων που συνυπάρχουν στην αγορά πρωτότυπων έργων
τέχνης, θα ήταν σκόπιμο να καθιερωθεί ένα σύστημα
φθινόντων ποσοστών κατά κατηγορίες τιμών το οποίο,
παράλληλα με την τήρηση της αρχής της προστασίας του
δημιουργού, ως κοινωνικής αρχής η οποία διαπνέει την
ευρωπαϊκή νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας, να λαμ
βάνει υπόψη της το ζημιογόνο -τόσο για τους καλλιτέχνες
όσο και για τους επαγγελματίες- ενδεχόμενο της μετεγκα
τάστασης, σε περίπτωση καθιέρωσης ενός υπερβολικά
υψηλού δικαιώματος παρακολούθησης·

(Τροπολογία 12 )
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

19α. ότι, κατ ' αρχήν, δεν θα ήταν σκόπιμο να καθιερω
θεί μία μηδενική παρακράτηση, διότι τούτο θα ερχόταν
σε εντίθεση με τους ίδιους τους σκοπούς της καθιέρωσής
της.

(Τροπολογία 13 )
Αιτιολογική σκέψη 21

21 . ότι είναι επιθυμητο να προβλεφθεί η δυνατότητα περιο
δικής προσαρμογής του ορίου και των ποσοστών· ότι θα έπρεπε
για τον σκοπό αυτό να αναλάβει η Επιτροπή να θεσπίσει
περιοδικές εκθέσεις σχετικά με το πρακτικό αποτέλεσμα της
εφαρμογής του δικαιώματος παρακολούθησης και ενδεχομέ
νως να υποβάλει προτάσεις τροποποίησης σχετικά με το όριο
και τα ποσοστά·

2 1 . ότι είναι επιθυμητό να προβλεφθεί η δυνατότητα περιο
δικής προσαρμογής του ορίου και των ποσοστών· ότι θα έπρεπε
για τον σκοπό αυτό να αναλάβει η Επιτροπή να θεσπίσει
περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την πραγματική εφαρμογή
του δικαιώματος παρακολούθησης στα κράτη μέλη,
καθώς και με τις συνέπειές της στην ευρωπαϊκή αγορά της
τέχνης και ενδεχομένως να υποβάλει προτάσεις τροποποίησης
σχετικά με το όριο και τα ποσοστά·

(Τροπολογία 15 )
Αιτιολογική σκέψη 23

23 . ότι πρέπει να χορηγηθεί στα κράτη μέλη η εξουσία να
καθορίσουν τις λεπτομέρειες είσπραξης και διαχείρισης των
ποσών που καταβάλλονται δυνάμει του δικαιώματος παρακο
λούθησης · ότι ως προς αυτό, η διαχείριση εκ μέρους ενός
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης αποτελεί μία δυνατότητα
μετάξι) άλλων· ότι πάντως τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφα
λίσουν την είσπραξη, την καταβολή και τη διανομή των ποσών
που έχουν συλλεγεί υπέρ των δημιουργών που έχουν ιθαγένεια
άλλων κρατών μελών·

23 . ότι αποτελεί αρμοδιοτητα των κρατών μελών η
ρύθμιση της άσκησης του δικαιώματος παρακολούθησης
και, ιδιαίτερα, των λεπτομερειών διαχείρισης· ότι ως προς
αυτό, η διαχείριση εκ μέρους του οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης αποτελεί μία δυνατότητα μεταξύ άλλων· ότι πά
ντως τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την είσπραξη,
την καταβολή και τη διανομή των ποσών που έχουν συλλεγεί
υπέρ των δημιουργών που έχουν ιθαγένεια άλλων κρατών
μελών·
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(Τροπολογία 17)
Άρθρο I
Τα κράτη μέλη προβλέπουν υπέρ του δημιουργού ενός πρωτο
τύπου έργου τέχνης δικαίωμα παρακολούθησης που συνίσταται
στο αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα είσπραξης ποσοστού επί του
τιμήματος από κάθε μεταποίηση τον εν λόγω έργον με
εξαίρεση τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από ιδιώ
τες και έχουν ως αντικείμενο το έργο τέχνης μετά την πρώτη
εκποίηση τον εκ μέρους τον δημιουργού.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν υπέρ του δημιουργού ενός πρωτό
τυπου έργου τέχνης δικαίωμα παρακολούθησης που συνίσταται
στο εκ των προτέρων απαράγραπτο και αναπαλλοτρίωτο
δικαίωμα είσπραξης ποσοστού επί του τιμήματος από κάθε
μεταβίβαση της ιδιοκτησίας η οποία πραγματοποιείται σε
δημοπρασία, σε εμπορικό κατάστημα ή με την παρέμβαση
ενός εμπόρου ή πράκτορα, με εξαίρεση την πρώτη μεταβί
βαση μεταξύ εμπόρων και μεταξύ εμπόρου και τελικού
αγοραστή, εφόσον πραγματοποιείται εντός περιόδου 3
ετών από την απόκτηση του έργου εκ μέρους του εμπόρου.

(Τροπολογίες 18 και 64)
Άρθρο 2

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ως πρωτότυπα έργα τέχνης
νοούνται τα πρωτότυπα χειρόγραφα και τα έργα εικαστικών
τεχνών όπως οι πίνακες, τα σχέδια, οι εικόνες χαρακτικής,
χαλκογραφίας και λιθογραφίας, τα γλυπτά, τα εργόχειρα χαλιά
τοίχου (ταπισερί), τα προϊόντα κεραμικής και οι φωτογραφίες,
καθόσον τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν δημιουργίες που
έχουν πλήρως εκτελεστεί εκ μέρους του καλλιτέχνη ή πρόκειται
για αντίτυπα που θεωρούνται ως πρωτότυπα σύμφωνα με τις
σννήθειες του επαγγέλματος στην Κοινότητα.

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ως πρωτότυπα έργα τέχνης
νοούνται τα πρωτότυπα έργα τέχνης που προορίζονται να
αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης όπως οι πίνακες, τα
σχέδια, οι εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας,
τα γλυπτά, τα έργα από γυαλί, τα εργόχειρα χαλιά τοίχου
(ταπισερί), τα προϊόντα κεραμικής και οι φωτογραφίες, καθό
σον τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν δημιουργίες που έχουν
πλήρως εκτελεστεί εκ μέρους του καλλιτέχνη ή πρόκειται για
αντίτυπα που θεωρούνται ως πρωτότυπα σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος και σε καμία
περίπτωση δεν υπερβαίνουν τα δώδεκα τεμάχια .

(Τροπολογία 45 )
Άρθρο 3

Ecu .

1 . Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν
ελάχιστη τιμή κατωφλίου πέραν της οποίας οι πωλήσεις
υπόκεινται στο δικαίωμα παρακολούθησης.

2. Τα κράτη μέλη διαθέτουν την ενχέρεια να καθορίζουν
εθνικό όριο χαμηλότερο από το προβλεπόμενο στην παράγρα

νει τα 500 Ecu.

1.
Το ποσό που εισπράττεται κατ ' εφαρμογή τον άρθρου 1
οφείλεται όταν η τιμή πωλήσεως είναι ίση ή ανώτερη των 1000

2.

Το κατώφλιο αυτό δεν μπορεί επ ' ουδενί να υπερβαί

φο 1 .

(Τροπολογία 51 )
Άρθρο 3α (νέο)
Άρθρο 3α
Βάση υπολογισμού

Το ύψος του ποσού του δικαιώματος παρακολούθησης του
δημιουργού καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της τιμής

αγοράς που καταβάλλει o υπόχρεος και του ποσού που
εμφαίνεται στο τιμολόγιο. Τιμή αγοράς είναι το ποσόν
που προκύπτει μετά την αφαίρεση των φόρων, του κό
στους συντήρησης και των λοιπών δαπανών που αφορούν
τη δημιουργία του έργου τέχνης.
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(Τροπολογίες 57 και 34/αναθ.)
Άρθρο 4
Το τέλος που εισπράττεται κατ ' εφαρμογήν τον άρθρου 1
καθορίζεται ως ακολούθως :
α) σε 4% επί της τιμής πώλησης για την κατηγορία τιμών που
κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 50.000 Ecu

β) σε 3% για την κατηγορία τιμών που κυμαίνεται μεταξύ

1. Το τέλος δικαιώματος παρακολούθησης του δημιουρ
γού, υπολογισμένο βάσει του προηγούμενου άρθρου,
καθορίζεται ως ακολούθως :
α) σε 4% επί της τιμής πώλησης για την κατηγορία τιμών που
κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 50.000 Ecu

6) σε 3% για την κατηγορία τιμών που κυμαίνεται μεταξύ

50.000 και 250.000 Ecu

50.000 και 1000.000 Ecu

γ) σε 2% για ποσά που υπερβαίνουν τις 250.000 Ecu

γ) σε 1 % για ποσά που υπερβαίνουν τις 100.000 Ecu

2. Σε περίπτωση καθορισμού κατωφλίου κατώτερου
των 1.000 Ecu, το κράτος μέλος καθορίζει επίσης το
εφαρμοστέο ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να είναι
κατώτερο του 4% .
Οφειλέτης του εν λόγω ποσού είναι o πωλητής .

3.

Οφειλετης του εν λόγω ποσού είναι o πωλητής .

(Τροπολογία 22)
Άρθρο 5

Άρθρο 5

Διαγράφεται

Βαση υπολογισμοί>

H τιμή πωλήσεως που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 νοείται
χωρίς φόρους.

(Τροπολογία 55 )

Άρθρο 6, παράγραφος 1
1 . Το ποσό που εισπράττεται κατ ' εφαρμογή του άρθρου 1
οφείλεται στον δημιουργό του έργου και μετά το θάνατο του
στους δικαιοδόχους του.

1 . Το ποσό που εισπράττεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 1
οφείλεται στον δημιουργό του έργου και μετά το θάνατο του
στους νόμιμους κληρονόμους του.

(Τροπολογία 52)

Άρθρο 6, ππαράγραφος 2
2.
Τα κράτη μέλη έχουν την εξουσία να προβλέπουν τη
συλλογική διαχείριση των ποσών που εισπράττονται δυνάμει
του δικαιώματος παρακολούθησης. Καθορίζουν τις λεπτομέρειες ως προς την είσπραξη και τη διανομή τους στις
περιπτώσεις που o δημιουργός έχει την ιθαγένεια άλλου
κράτους μέλους.

2. Τη διαχείριση του δικαιώματος παρακολούθησης έχει o
δημιουργός, o οποίος μπορεί να τη μεταβιβάσει σε φορείς
συλλογικής διαχείρισης.

(Τροπολογία 24)
Άρθρο 7
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι δημιουργοί που έχουν την
ιθαγένεια τρίτων χωρών απολαμβάνουν του δικαιώματος

παρακολούθησης, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, καθόσον
στις εν λόγω τρίτες χώρες ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητας
υπέρ των δημιουργών που έχουν την ιθαγένεια των κρατών
μελών.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι δημιουργοί που έχουν την
ιθαγένεια τρίτων χωρών απολαμβάνουν του δικαιώματος
παρακολούθησης, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και την
εσωτερική τους νομοθεσία , καθόσον στις εν λόγω τρίτες
χώρες ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητας υπέρ των δημιουργών
που έχουν την ιθαγένεια των κρατών μελών.
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(Τροπολογία 25 )
Άρθρο 8

Διάρκεια του δικαιώματος παρακολούθησης

Παραγραφή του δικαιώματος παρακολούθησης

Το δικαίωμα παρακολούθησης διαρκεί όσο και η περίοδος που
καθορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 93/98/ΕΟΚ.

Το δικαίωμα παρακολούθησης παραγράφεται μετά την
παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται από το άρθρο 1
της οδηγίας 93/98/ΕΟΚ.

(Τροπολογία 26)
Άρθρο 9
Δικαίωμα συλλογής πληροφοριών

Δικαίωμα απόκτησης πληροφοριών

O δημιουργός ή o πληρεξούσιος του μπορούν να απαιτήσουν
από οποιονδήποτε έμπορο, διευθυντή πωλήσεων ή οργανωτή
δημόσιων πλειστηριασμών, οποιαδήποτε πληροφορία απα
ραίτητη για την εκκαθάριση των ποσών που έχουν εισπραχθεί
δυνάμει του δικαιώματος παρακολούθησης, σχετικά με την
πώληση πρωτοτύπων έργων τέχνης κατά τη διάρκεια του
παρελθόντος.

Στη διάρκεια τριών ετών μετά την ημερομηνία μεταβίβα
σης, οι υπεύθυνοι εμπορικών καταστημάτων ή δημοπρα
σιών, καθώς και οι έμποροι και εμπορικοί πράκτορες
είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους δημιουργούς ή
τους πληρεξουσίους τους, μετά από αίτημα των τελευ
ταίων, κάθε αναγκαία πληροφορία για την εκκαθάριση του
οφειλόμενου ποσού δυνάμει του δικαιώματος παρακολούθη
σης .

(Τροπολογία 27 )

Άρθρο 10
H Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ
βούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το
αργότερο την 1 η Ιανουαρίου 2004 και στη συνέχεια κάθε 5 έτη,
έκθεαη σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και
ενδεχομένως προβαίνει σε προτάσεις για την προσαρμογή του
ελάχιστου ορίου και των ποσών παρακολούθησης που αντι
στοιχούν σύμφωνα με την εξέλιξη της κατάστασης στον τομέα
αυτό.

H Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ
βούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το
αργότερο την 1 η Ιανουαρίου 2002 και στη συνέχεια κάθε 3 έτη,
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τις συνέπειες
της παρούσας οδηγίας με ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειές
της για την ευρωπαϊκή αγορά μοντέρνας και σύγχρονης
τέχνης, καθώς και στους τρόπους εφαρμογής της στα
διάφορα κράτη μέλη. Ενδεχομένως H Επιτροπή προβαίνει
σε προτάσεις για την προσαρμογή του ελάχιστου ορίου και των
ποσών παρακολούθησης που αντιστοιχούν σύμφωνα με την
εξέλιξη της κατάστασης στον τομέα αυτό, καθώς και σε κάθε
άλλη πρόταση που θεωρεί αναγκαία για την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της παρούσας οδηγίας.

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχόμενου που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά
το δικαίωμα παρακολούθησης του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου (CQM(96)0097 — C4
0251/96 - 96/085(CQD))

(Διαδικασία συναπόφασης : πρώτη ανάγνωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
(COM(96)0097 - 96/085(COD)) ('),

— έχοντας υπόψη το άρθρο 189 B , παράγραφος 2 και το άρθρο 100 A της Συνθήκης ΕΚ, βάσει των
οποίων υπέβαλε η Επιτροπή την πρότασή της (C4-0251 /96),
(')

ΕΕ C 178 της 21.06.1996, σελ . 16 .
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—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών και τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης (Α4-0030/97),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε το

Κοινοβούλιο

2 . καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 189 A,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ
3 . καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, στην κοινή θέση που θα καθορίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 89 B ,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
4. σε περίπτωση πρόθεσης του Συμβουλίου να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το
Κοινοβούλιο, καλεί το Συμβούλιο να το ενημερώσει σχετικά και ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία
συνεννόησης

5 . υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο κάθε τροποποίηση που προτίθεται
να επιφέρει στην πρότασή της όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο
6.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

7. Παρατηρητήριο για τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας

*

Α4-01 10/97

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των
φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας (COM(96)615 — C4-0070/97 — 96/0298(CNS))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (')

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

ότι στα διάφορα κράτη μέλη υφίστανται εξαιρετικά
ιδρύματα τα οποία απασχολούνται με την μελέτη του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας
(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη 126 (νέα)

οτι η εναρμόνιση της έρευνας και η σύσταση δικτύου
ιδρυμάτων θa προωθήσει τη χρησιμότητα και την αποτε
λεσματικότητα της εργασίας αυτής*

(Τροπολογία 3 )

Δέκατη τρίτη αιτιολογική σκέψη

ότι συνεπώς ενδείκνυται να ιδρυθεί ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας που lia διαθέτει τα
αποτελέσματα των εργασιών τον τόσο στην Κοινότητα όσο
και στα κράτη μέλη
(')

ΕΕ C 78 της 12.03.1997 , σελ . 15 .

ότι συνεπώς ενδείκνυται να ιδρυθεί ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας που θa εξυπηρε
τεί την έρευνα τόσο στην Κοινότητα όσο και στα κράτη μέλη
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 4)

Δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη
οτι τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Παρατηρητηριο προϋ
ποθέτουν συνεργασία με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανι
σμούς και ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης που διαθέτει
επιβεβαιωμένη εμπειρία στον τομέα αυτό

ότι τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Παρατηρητήριο προϋ
ποθέτουν συνεργασία με άλλους περιφερειακούς εθνικούς ή
διεθνείς οργανισμούς και ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης
που διαθέτει επιβεβαιωμένη εμπειρία στον τομέα αυτό

(Τροπολογία 5 )
Δέκατη έκτη αιτιολογική σκέψη

ότι το Παρατηρητήριο πρέπει να διαθέτει τη μέγιστη νομική και
πολιτική αυτονομία με παράλληλη διατήρηση στενών δεσμών
με τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας

ότι το Παρατηρητήριο πρέπει να διαθέτει τη μέγιστη νομική και
πολιτική αυτονομία αλλά να λειτουργεί υπό την ευθύνη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρώντας στενούς δεσμούς με τα
θεσμικά όργανα της Κοινότητας

(Τροπολογία 6)

Άρθρο 2, παράγραφος 2
2. Το Παρατηρητήριο μελετά το εύρος και την εξέλιξη των
φαινομένων και των εκδηλώσεων ρατσισμού, ξενοφοβίας και
αντισημιτισμού αναλύει τα αίτια, τις συνέπειες και αποτελέ
σματά τους και εξετάζει τα παραδείγματα ορθής πρακτικής
προς αντιμετώπισή τους . Για το σκοπό αυτό το παρατηρητήριο:

2. Το Παρατηρητηριο συντονίζει και εναρμονίζει τις
μελέτες για το εύρος και την εξέλιξη των φαινομένων και των
εκδηλώσεων ρατσισμού, ξενοφοβίας και αντισημιτισμού προω
θεί την ανάλυση των αιτίων, των συνεπειών και αποτελεσμά

α) συλλέγει, καταγράφει και αναλύει τις πληροφορίες και τα
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν
από την επιστημονική έρευνα, οι οποίες του γνωστοποι
ούνται από τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Κοινό
τητας, τους διεθνείς οργανισμούς και ιδίως τους αναφερό
μενους στο άρθρο 4, παράγραφος 1 , ή από μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ )

α) συλλέγει, καταγράφει και αναλύει τις πληροφορίες και τα
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν
από την επιστημονική έρευνα, οι οποίες του γνωστοποι
ούνται από τα κέντρα επιστημονικών ερευνών, τα

β) θεσπίζει συνεργασία με τους παρέχοντες πληροφορίες και
καταρτίζει συντονισμένη πολιτική χρησιμοποίησης των
βάσεων δεδομένων προκειμένου να ευνοηθεί, ενδεχομένως
κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου ή της Επιτροπής, η ευρεία διάδοση των
πληροφοριών τους.
γ) πραγματοποιεί τις διάφορες επιστημονικές έρευνες και
διερευνήσεις, εκπονεί τις προπαρασκευαστικές μελέτες και
τις μελέτες σκοπιμότητας, ενδεχομένως ύστερα από αίτημα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της
Επιτροπής . Οργανώνει συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων
και εάν υπάρξει ανάγκη, ομάδες εργασίας ad hoc

β) θεσπίζει συνεργασία με τους παρέχοντες πληροφορίες και
καταρτίζει συντονισμένη πολιτική χρησιμοποίησης των
βάσεων δεδομένων προκειμένου να ευνοηθεί , ενδεχομένως
κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου ή της Επιτροπής, η ευρεία διάδοση των

των τους και συγκρίνει τα παραδείγματα ορθής πρακτικής
προς αντιμετώπισή τους . Για το σκοπό αυτό το παρατηρητήριο:

κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας, τους
διεθνείς οργανισμούς και ιδίως τους αναφερόμενους στο
άρθρο 4, παράγραφος 1 , ή από μη κυβερνητικές οργανώ
σεις ( ΜΚΟ )

πληροφοριών τους.

γ) αναθέτει την πραγματοποίηση διαφόρων επιστημονι
κών ερευνών και διερευνήσεων, εκπονεί τις προπαρα
σκευαστικές μελέτες και τις μελέτες σκοπιμότητας, βάσει

αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβου
λίου ή της Επιτροπής . Οργανώνει συνεδριάσεις εμπειρο
γνωμόνων και εάν υπάρξει ανάγκη, ομάδες εργασίας ad
hoc

δ) δημιουργεί δημόσιο αρχείο τεκμηρίωσης, ενθαρρύνει την
προώθηση ενημερωτικών δραστηριοτήτων και παροτρύνει
την επιστημονική έρευνα

δ) προωθεί τη σύσταση και τη σύνδεση των εγγράφων
τεκμηρίων στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση το
κοινό του δημόσιου αρχείου τεκμηρίωσης, συμβάλει στην
την προώθηση ενημερωτικών δραστηριοτήτων και παρο

ε)

ε)

διατυπώνει συμπεράσματα και καθορίζει συστάσεις που
απευθύνονται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη

στ) δημοσιεύει ετήσια έκθεση για την κατάσταση στον τομέα
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Κοινότητα, υπο

γραμμίζοντας επίσης τα παραδείγματα ορθής πρακτικής
καθώς και τις δραστηριότητές του

τρύνει την επιστημονική έρευνα
διατυπώνει κατ ' αρχήν, κατόπιν αιτήματος του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτρο
πής συμπεράσματα και καθορίζει συστάσεις που απευθύ
νονται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη
στ) δημοσιεύει ετήσια έκθεση για την κατάσταση στον τομέα
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Κοινότητα, υπο
γραμμίζοντας επίσης τα παραδείγματα ορθής πρακτικής
καθώς και τις δραστηριότητές του

Αριθ. C 132/96
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ζ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

δημιουργεί και συντονίζει το «Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφό
ρησης για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία» (Raxen)
αποτελούμενο από μια κεντρική μονάδα που ανήκει στο
Παρατηρητήριο, το οποίο συνεργάζεται με τα εθνικά
πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα, τις ΜΚΟ, τα ειδικευ
μένα κέντρα που δημιουργούν εθνικές ή διεθνείς οργανώ
σεις που αναφέρονται στο άρθρο 7·

η) διευκολύνει και ενθαρρύνει την οργάνωση και την τακτική
διεξαγωγή συζητήσεων στρογγυλού τραπεζιού, ή άλλων
μόνιμων συμβουλευτικών συνεδριάσεων που υπάρχουν ήδη
στα κράτη μέλη, με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων των
ερευνητικών κέντρων και των αντιπροσώπων των αρμό
διων δημόσιων αρχών και άλλων προσώπων ή οργανισμών
που ασχολούνται με τα φαινόμενα του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας . Το παρατηρητήριο συνεκτιμά τα αποτελέσμα
τα των εθνικών στρογγυλών τραπεζιών ή άλλων μόνιμων
συμβουλευτικών φορέων που ήδη υπάρχουν, για τη σύντα
ξη της ετήσιας έκθεσής του σχετικά με την κατάσταση όσον
αφορά τον ρατσισμό και την ξενοφοβία στην Κοινότητα.

δημιουργεί και συντονίζει το «Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφό
ρησης για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία» (Raxen)
αποτελούμενο από μια κεντρική μονάδα που ανήκει στο
Παρατηρητήριο, το οποίο συνεργάζεται με τα εθνικά
πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα, τις ΜΚΟ, τα ειδικευ
μένα κέντρα που δημιουργούν εθνικές ή διεθνείς οργανώ
σεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 και επιτρέπει τον
προσδιορισμό κοινών κριτηρίων και την κατάρτιση
συγκρίσιμων στοιχείων*

ζ)

η) διευκολύνει και ενθαρρύνει την οργάνωση και την τακτική
διεξαγωγή συζητήσεων στρογγυλού τραπεζιού, ή άλλων
μόνιμων συμβουλευτικών συνεδριάσεων που υπάρχουν ήδη
στα κράτη μέλη, με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων των
ερευνητικών κέντρων και των αντιπροσώπων των αρμό
διων δημόσιων αρχών και άλλων προσώπων ή οργανισμών
που ασχολούνται με τα φαινόμενα του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας. Το παρατηρητήριο συνεκτιμά τα αποτελέσμα
τα των περιφερειακών, εθνικών στρογγυλών τραπεζιών ή
άλλων μόνιμων συμβουλευτικών φορέων που ήδη υπάρ
χουν, για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του σχετικά με
την κατάσταση όσον αφορά τον ρατσισμό και την ξενοφο
βία στην Κοινότητα.

(Τροπολογία 7)

Άρθρο 3, παράγραφος 3, σημεία a) έως ζ)
-α)

α) στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μέσα στην
Κοινότητα
β)

Κοινότητα

στην απασχόληση

β)

γ) στην ενημέρωση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα

στην απασχόληση

γ) στην ενημέρωση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα
μέσα επικοινωνίας

μέσα επικοινωνίας

δ) στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη

δ) στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη

νεολαία

ε)

στην ανεξιθρησκεíα*

α) στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μέσα στην

νεολαία

ε)

στον κοινωνικό αποκλεισμό

στον κοινωνικό αποκλεισμό

στ) στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

στ) στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

ζ)

ζ)

στον πολιτισμό

στον πολιτισμό

ξα) τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα δράσης*

(Τροπολογία 22)

Άρθρο 5 παράγραφος 4
4. Εάν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα διαβιβáζονται στο
Παρατηρητήριο δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφω
να με το εθνικό δίκαιο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται
μόνο για τους προδιαγεγραμμένους σκοπούς και υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζει η υπηρεσία η οποία τα διαβιβάζει. H
παρούσα διάταξη εφαρμόζεται mutatis mutandis και στη διαβί
βαση προσωπικών στοιχείων από το Παρατηρητήριο στις
αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών ή σε διεθνείς οργανι
σμούς και σε άλλα όργανα της Κοινότητας που απέχουν από
κάθε δραστηριότητα σχετικά με συγκεκριμένες και ονομαστικές
περιπτώσεις.

4 . Εάν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στο
Παρατηρητήριο δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφω
να με το εθνικό δίκαιο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται
μόνο για τους προδιαγεγραμμένους σκοπούς και υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζει η υπηρεσία η οποία τα διαβιβάζει . H
παρούσα διάταξη εφαρμόζεται mutatis mutandis και στη διαβί

βαση προσωπικών στοιχείων από το Παρατηρητήριο στις
αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών ή σε διεθνείς οργανι
σμοί^ και σε άλλα όργανα της Κοινότητας.
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 8)
Άούρο 6

Το Παρατηρητήριο διαθέτει νομική προσωπικότητα. Σε κάθε
κράτος μέλος περιβάλλεται με την ευρύτερη δυνατή κοινότητα
δικαίου που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από την
εθνική του νομοθεσία μπορεί ιδίως να αποκτά και να εκποιεί
κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον
δικαστηρίου.

Το Παρατηρητήριο διαθέτει νομική προσωπικότητα σύμφωνα
με το άρθρο 142 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Σε κάθε
κράτος μέλος περιβάλλεται με την ευρύτερη δυνατή ικανότητα
δικαίου που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από την
εθνική του νομοθεσία μπορεί ιδίως να αποκτά και να εκποιεί
κινητή και ακίνητη περιουσία και να είναι διάδικος ενώπιον
δικαστηρίου.

(Τροπολογία 9)
Άρθρο 7, τίτλος

Συνεργασία με περιφερειακές εθνικές και διεθνείς οργανώ

Συνεργασία με εθνικές και διεθνείς οργανώσεις.

σεις .

(Τροπολογία 10)

Άρθρο 7 παράγραφος 1

μπορεί να συνεργάζεται με άλλες εθνικές ή διεθνείς οργανώ
σεις, κυβερνητικές ή μη, αρμόδιες σε θέματα ρατσισμού και

1 . Για την εκτέλεση των καθηκόντων του το Παρατηρητήριο
θα συνεργάζεται με άλλες περιφερειακές εθνικές ή διεθνείς
οργανώσεις, κυβερνητικές ή μη, αρμόδιες σε θέματα ρατσισμού

ξενοφοβίας .

και ξενοφοβίας .

1.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων του το Παρατηρητηριο

(Τροπολογία 11 )

Άρθρο 8, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
2.
Το ονοματεπώνυμο των μελών του διοικητικού συμβου
λίου και των αναπληρωματικών μελών διαβιβάζονται στην
Επιτροπή για να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. H θητεία των μελών του διοικητικού
συμβουλίου είναι τριετής και ανανεώνεται άπαξ. Το διοικητικό
συμβούλιο εκλεγεί τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του καθώς
και τα άλλα μέλη του εκτελεστικού γραφείου σύμφωνα με το
άρθρο 9.

2. Το ονοματεπώνυμο των μελών του διοικητικού συμβου
λίου και των αναπληρωματικών μελών διαβιβάζονται στην
Επιτροπή για να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. H θητεία των μελών του διοικητικού
συμβουλίου είναι τριετής και ανανεώνεται άπαξ. Του διοικητι

κού συμβουλίου προεδρεύει o εκπρόσωπος της Επιτροπής
και εκλέγει τον αντιπρόεδρο του καθώς και τα άλλα μέλη του
εκτελεστικού γραφείου σύμφωνα με το άρθρο 9 .

(Τροπολογία 12)

Άρθρο 8, παράγραφος 3, σημείο β)

β) εγκρίνει την ετήσια έκθεση και τα συμπεράσματα και τις
συστάσεις του Παρατηρητηρίου και τα διαβιβάζει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή,
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επι
τροπή των Περιφερειών φροντίζει επίσης για τη δημο
σίευση της ετήσιας έκθεσης

β) εγκρίνει την ετήσια έκθεση και τα συμπεράσματα και τις
συστάσεις του Παρατηρητηρίου τα υποβάλλει στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, και
τα διαβιβάζει στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών φροντίζει επίσης για
τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης

(Τροπολογία 13 )

Άρθρο 8, παράγραφος 3, σημείο ε)

ε)

απαλλάσσει τον διευθυντή για την εκτέλεση τον προϋπολογισμού.

Διαγράφεται
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(Τροπολογία 14)

Άρθρο 9, παράγραφος 1
1 . Το εκτελεστικό γραφείο απαρτίζεται απο τον πρόεδρο του
διοικητικοί) συμβουλίου, τον αντιπρόεδρο του και το πολύ αλλά
τρία μέλη του εν λόγω συμβουλίου, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγεται η προσωπικότητα που διορίζει το Συμβούλιο
της Ευρώπης και o αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

1 . Το εκτελεστικό γραφείο απαρτίζεται απο τον πρόεδρο του
διοικητικού συμβουλίου, τον αντιπρόεδρο του και το πολύ αλλά
τρία μέλη του εν λόγω συμβουλίου, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται οι προσωπικότητες που διορίζει το Συμ
βούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (όχι ένα
κράτος μέλος).

(Τροπολογία 15 )

Άρθρο 10, παράγραφος 3
3 . O διευθυντής είναι υπόλογος για τη διαχείριση απέναντι
στο διοικητικό συμβούλιο και παρίσταται στις συνεδριάσεις του
διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού γραφείου.

3.
O διευθυντής είναι υπόλογος για τα καθήκοντά του
απέναντι στο διοικητικό συμβούλιο και παρίσταται στις συνε
δριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού
γραφείου.

(Τροπολογία 16)

Άρθρο 11 , ππαράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Αυτοί οι εμπειρογνώμονες διορίζονται από το διοικητικό
συμβούλιο με βάση τις προτάσεις των κρατών μελών, από την
Επιτροπή και από εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις που συμμετέ
χουν στις εργασίες του Παρατηρητηρίου οι οποίες αναφέρο
νται στο άρθρο 7 .

Αυτοί οι εμπειρογνώμονες διορίζονται από το διοικητικό
συμβούλιο με βάση τις προτάσεις των κρατών μελών, από την
Επιτροπή και από τις διάφορες συνεργαζόμενες οργανώσεις
που συμμετέχουν στις εργασίες του Παρατηρητηρίου οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 7 .

(Τροπολογία 17 )
Άρθρο 12, παράγραφος 1
1.

Το προσωπικό του Παρατηρητηρίου υπάγεται στον κανο

νισμό υπηρεσιακής κατάστασης που εφαρμόζεται στους υπαλ
λήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1.
Το προσωπικό του Παρατηρητηρίου υπάγεται στον κανο
νισμό υπηρεσιακής καταστάσεως που εφαρμόζεται στους υπαλ
λήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το προσωπικό προσλαμβάνεται χωρίς την παραμικρή
διάκριση βάσει υπηκοότητας. Για να διασφαλισθεί η
αποτελεσματικότητα του Παρατηρητηρίου στη δημιουρ
γία ενός διευρωπαϊκού δικτύου στον τομέα αυτό, το
προσωπικό μπορεί επίσης να εργάζεται βάσει συμβάσεων
εκτάκτων υπαλλήλων ή συμβάσεων ορισμένου χρόνου
καθώς και να είναι σε απόσπαση από ειδικευμένους
φορείς εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

(Τροπολογία 18 )
Άρθρο 13, παράγραφοι 2 έως 4

2. O διευθυντής καταρτίζει το προσχέδιο προϋπολογισμού
για το επόμενο οικονομικό έτος το αργότερο έως τις 15

Φεβρουαρίου κάθε έτους . Το προσχέδιο του προϋπολογισμού
καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και το πρόγραμμα εργασίας
που προβλέπεται για το επόμενο οικονομικό έτος . O διευθυντής
υποβάλλει αυτό το προσχέδιο συνοδευόμενο από τον πίνακα
του προσωπικού, στο διοικητικό συμβούλιο.

2. O διευθυντής καταρτίζει το προσχέδιο προϋπολογισμού
συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση για το επόμενο
οικονομικό έτος το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε
έτους. Το προσχέδιο του» προϋπολογισμού καλύπτει τις δαπά
νες λειτουργίας και το πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται
για το επόμενο οικονομικό έτος . O διευθυντής υποβάλλει στο
διοικητικό συμβούλιο αυτό το προσχέδιο συνοδευόμενο από
τον πίνακα του> προσωπικού, στο οποίο ορίζεται o αριθμός
απασχολουμένων ανά βαθμό σε κάθε κατηγορία, καθώς
και o αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων εργασίας από τη
δημοσιονομική αρχή του προηγουμένου οικονομικού
έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρά
γραφος 3, τρίτη παύλα και 4 του Δημοσιονομικού Κανο
νισμού .

3.

O προϋπολογισμός είναι εξισορροπημένος σε έσοδα και

δαπάνες .

3.

O προϋπολογισμός είναι εξισορροπημένος σε έσοδα και

δαπάνες .
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4. Τα έσοδα του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνουν με επιφύ
λαξη άλλων πόρων:

4. Τα έσοδα του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνουν με επιφύ
λαξη άλλων πόρων:

α) επιχορήγηση από την Κοινότητα που εγγράφεται σε μια
ειδική γραμμή του γενικοί' προϋπολογισμοί' των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων (τμήμα «Επιτροπή»)

α) επιχορήγηση από την Κοινότητα ανάλογα με τα έσοδα
εκτός της Κοινότητας ορίζεται στο πλαίσιο της ετή
σιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και εγγράφεται
σε μια ειδική γραμμή του γενικοί' προϋπολογισμοί' των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τμήμα «Επιτροπή»)

β) οι πληρωμές καταβάλλονται για την αμοιβή παρασχε
θεισών υπηρεσιών

β) οι πληρωμές καταβάλλονται για την αμοιβή παρασχε
θεισών υπηρεσιών

γ) οικονομικές συνεισφορές από τους οργανισμούς που ανα
φέρονται στο άρθρο 7

γ) οικονομικές συνεισφορές από τους οργανισμούς που ανα
φέρονται στο άρθρο 7 ή άλλους αναγνωρισμένους
οργανισμούς που επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο
του Παρατηρητηρίου.

Υπό την επιφύλαξη των προαναφερθεισών διατάξεων,
εφαρμόζονται οι αρχές και διατάξεις που διέπουν τα
έσοδα και τις δαπάνες της Κοινότητας

(Τροπολογία 20)

Ά ούρο 13, παράγραφοι 6 και 7
6.
Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογι
σμού και το διαβιβάζει στην Επιτροπή η οποία καθορίζει στη
βάση αυτή τις αντίστοιχες προβλέψεις στο προσχέδιο του

γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το
οποίο υποβάλλει στο Συμβούλιο δυνάμει του' άρθρου 203 της
Συνθήκης .

7 . Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον οριστικό προϋπο
λογισμό του Παρατηρητηρίου πριν από το τέλος του οικονομι
κού έτους, προσαρμόζοντάς τον εάν υπάρχει ανάγκη ανάλογα
με την κοινοτική επιχορήγηση και τα άλλα έσοδα του Παρατη
ρητηρίου.

6. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογι
σμού και το διαβιβάζει στην Επιτροπή η οποία στη βάση αυτή
προβαίνει σε επισημάνσεις και καθορίζει τις προβλέψεις
στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, το οποίο υποβάλλει στο Συμβούλιο δυνάμει του
άρθρου 203 της Συνθήκης .
7 . Το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις επισημάνσεις
της Επιτροπής εγκρίνει τον οριστικό προϋπολογισμό του
Παρατηρητηρίου πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, και
μετά την έγκριση από τη δημοσιονομική αρχή της κοινοτι
κής επιχορήγησης ανάλογα με τα άλλα έσοδα του Παρατηρη
τηρίου.

(Τροπολογία 21 )

Άρθρο 13, παράγραφοι 10 έως 12
10.
Στις 31 Μαρτίου κάθε έτους το αργότερο, o διευθυντής
διαβιβάζει στην Επιτροπή, στο διοικητικό συμβούλιο και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο τους λογαριασμούς για το σύνολο των
εσόδων και των δαπανών του Παρατηρητηρίου για το προηγού
μενο οικονομικό έτος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τους
λογαριασμούς αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 188Γ της Συν
θήκης .

10.
Στις 31 Μαρτίου και/ε έτους το αργότερο, o διευθυντής
διαβιβάζει στην Επιτροπή, στο διοικητικό συμβούλιο και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και για πληροφόρηση στο Συμβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους λογαριασμούς για το
σύνολο των εσόδων και των δαπανών του Παρατηρητηρίου για
το προηγούμενο οικονομικό έτος . Το Ελεγκτικό Συνέδριο
εξετάζει τους λογαριασμούς αυτούς σύμφωνα με το άρθρο
188Γ της Συνθήκης .

11.

Το διοικητικό συμβούλιο απαλλάσσει τον διευθυντή για

την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
12. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει ύστερα από γνωμοδό
τηση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις εσωτε
ρικές δημοσιονομικές διατάξεις καθορίζοντας ιδίως τις λεπτο
μέρειες σχετικά με την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπο
λογισμού του Παρατηρητηρίου.

11 . Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλάσσει τον διευθυ
ντή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με το
άρθρο 206 της Συνθήκης..

12 . Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει ύστερα από γνωμοδό
τηση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις εσωτερικές δημοσιονομικές
διατάξεις καθορίζοντας ιδίως τις λεπτομέρειες σχετικά με την
κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Παρατη
ρητηρίου, σύμφωνα με τις εσωτερικές δημοσιονομικές
διατάξεις που εφαρμόζονται στους άλλους οργανισμούς
δορυφόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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(Τροπολογία 19)

Άρθρο 13α (νέο)
Αρθρο 13α

Οι απαραίτητες μεταφραστικές υπηρεσίες για τη λειτουρ
γία του Παρατηρητηρίου θa παρέχονται από το Μετα
φραστικό Κέντρο για όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που θεσπίστηκε από τον Κανονισμό ΕΚ/2965/94.

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση ευρωπαϊκού
παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας (COM(96)615 — C4-0070/97 —
96/0298(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
— έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(96)615 — 96/0298 (CNS )) ('),
—

έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 235 της Συνθήκης ΕΚ
(C4-0070/97 ),

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής (Α4-01 10/97),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε το

Κοινοβούλιο

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 189 A,
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ
3 . καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το
Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά

4. ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία συνεννόησης σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να
απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
5.
(')

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
ΕΕ C 78 της 12.03.1997 , σελ . 15 .
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8. Ανάπτυξη, απασχόληση και σύγκλιση
Α4-0111/97

Ψήφισμα σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Εκθεση της Επιτροπής για το 1997 — Οικονομική

ανάπτυξη, απασχόληση και σύγκλιση για τη μετάβαση στην ΟΝΕ (CÔM(97)0027 — C4-0078/97)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Επιτροπής για το 1997 (COM(97)(X)27 —
C4-0078/97 ),

— έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Προσωρινής του Επιτροπής για την Απασχόληση και τα διάφορα
ψηφίσματα του που αφορούν την απασχόληση και τον χρόνο εργασίας,
—

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως τα άρθρα 2, 3A, 1 02A, 103 , 130Α και 130Β ,

— έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 19ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές
της οικονομικής πολιτικής για το 1996( (')),

— έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1996 του Τορίνο,
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Φλωρεντίας της 21ης και 22ας Ιουνίου 1996 και του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Δουβλίνου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 1996, καθώς και την ομιλία του Προέδρου
Santer στη Διάσκεψη της G7 για την Απασχόληση που διεξήχθη την 1η Απριλίου 1996 στη Λίλη, που
καθορίζουν ως στόχο προτεραιότητας την καταπολέμηση της ανεργίας,

— έχοντας υπόψη το Λευκό Βιβλίο για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση
(COM(94)0700),

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής και
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α4-01 1 1 /97),
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Επιτροπής για το 1997 μπορεί να εκληφθεί
ως προετοιμασία, όπου η Επιτροπή χαράσσει τους γενικούς προσανατολισμούς για την οικονομική
πολιτική σύμφωνα με το άρθρο 103 της Συνθήκης ΕΚ,
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Επιτροπής για το 1997 (ΕΟΕ) υποστηρίζει
ότι πρέπει να υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά την επιτυχή μετάβαση στην ΟΝΕ, καθότι
οι βασικές δυνάμεις που προσδιορίζουν τη διαρκή ανάπτυξη, όπως είναι οι θεσμικές προετοιμασίες για
την ΟΝΕ, η δημοσιονομική σταθεροποίηση, το χαμηλότερο επίπεδο βραχυπρόθεσμων και μακροπρό
θεσμων επιτοκίων, η σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η σταθερότητα των τιμών,
σύμφωνα με γενικές εκτιμήσεις ευρίσκουν τη δέουσα απήχηση,
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη του φινλανδικού μάρκου και της ιταλικής λιρέττας στον Μηχανισμό
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών έχει αυξήσει τη σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην ΕΕ,

Δ. θεωρώντας ότι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ θa έπρεπε να είναι της τάξης του 2,3% το 1997 και του
2,8% το 1998 , αλλά ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν θa είναι επαρκής για την ουσιαστική
μείωση του αριθμού των ανέργων,
E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι οι βασικοί δείκτες τόνωσης της προσφοράς, όπως είναι οι μέτριες
αυξήσεις του ύψους των αμοιβών και η υγιής αποδοτικότητα των επενδύσεων καθώς και η μείωση του
κόστους δανεισμού, έχουν καταστεί ευοίωνοι, δεν είναι επαρκείς για να μειώσουν σημαντικά τον
αριθμό των ανέργων,
ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ΕΟΕ κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1 990 η ανάπτυξη
αναχαιτίστηκε λόγω μακροοικονομικών παραγόντων, όπως είναι η ταχύτερη αύξηση της ζήτησης σε
σύγκριση με την παραγωγική ικανότητα, o στρεβλωμένος συνδυασμός πολιτικής και οι μη ελεγχόμενες
νομισματικές διαταραχές,

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι o σημερινός δείκτης επενδύσεων/ΑΕΠ μπορεί μόνον να συγκρατήσει το
επίπεδο της ανεργίας και να συμβάλει στην επίτευξη μικρού δείκτη ανάπτυξης της τάξεως του 2% , και
ότι πρέπει, συνεπώς, να υπενθυμισθεί ότι οι δημόσιες επενδύσεις ως αναλογία του ΑΕΠ κατά την
περίοδο 1995-1997 αυξήθηκε σε -0,3% και κατά την περίοδο 1997-1998 αναμένεται να σημειωθεί
μηδενικός συντελεστής,
H. λαμβάνοντας υπόψη ότι απειλείται η ικανότητα της ΕΕ να διατηρήσει τις υποδομές υψηλής ποιότητας,
και συνεπώς, τόσο η ανταγωνιστικότητά της όσο και οι προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης σε
μακροπρόθεσμη βάση,
C)
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Θ. υπενθυμίζοντας ότι οι δημόσιες επενδύσεις, εάν επιλέγονται σωστά ανάλογα με την οικονομική και
κοινωνική τους αποδοτικότητα, μπορούν να έχουν θετική επίδραση στο επίπεδο των ιδιωτικών
επενδύσεων, στο ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο και στην αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων,
I.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΟΕ ισχυρίζεται ότι τόσο οι τεχνολογικές μεταβολές όσο και η
παγκοσμιοποίηση δεν προκαλούν την ανεργία, αλλά αντίθετα αποτελούν τις καθοριστικής σπουδαιό
τητας κατευθυντήριες δυνάμεις που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και τις βελτιώσεις στον τομέα
της απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου εξάλλου, για την άντληση πιθανών πλεονεκτημάτων από
την τεχνολογική πρόοδο και την παγκοσμιοποίηση απαιτούνται περαιτέρω μέτρα τόνωσης της
προσφοράς με στόχο την καθιέρωση αποδοτικών αγορών εμπορευμάτων και υπηρεσιών και τη
βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ΕΟΕ απαιτείται ένα αναπτυξιακό πρότυπο εντατικότερης
απασχόλησης ,

ΙΒ . έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΚ και την ανάγκη της εξασφάλισης πραγματικής κοινωνικής
προστασίας για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ευελιξίας και της
επαγγελματικής κινητικότητας,

1 . επιδοκιμάζει τη συνολική εκτίμηση της Επιτροπής στην ΕΟΕ για το 1997 και τη ρεαλιστικότερη
προσέγγισή της σε σύγκριση με τις υπεραισιόδοξες υποθέσεις που αποτελούν τη βάση των ΕΟΕ για το 1 995
και το 1996· ωστόσο εκφράζει βαθειά ανησυχία για τη στάση του εγγράφου όσον αφορά το πλέον σοβαρό
ζήτημα, την ανεργία

2 . επισημαίνει ότι η προσφορά και η ζήτηση αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες που προσδιορίζουν
την οικονομική ανάπτυξη, και εκφράζει συνεπώς την ανησυχία ότι λόγω της υψηλής ανεργίας και των
δυσοίωνων προοπτικών για το μέλλον, η ζήτηση μεταξύ των καταναλωτών στην Ευρώπη θα εξακολουθήσει
να είναι υπερβολικά μειωμένη με αποτέλεσμα να παρεμποδίζει την οικονομική ανάκαμψη
3 . καλεί, για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα με ενέργειες
για την τόνωση της ζήτησης υπογραμμίζει τη δραματική κάμψη της ζήτησης στην ΕΕ, ενώ τα διαρθρωτικά
ελλείμματα, και συγκεκριμένα οι προϋπολογισμοί που δεν εξαρτώνται από την εξέλιξη της ζήτησης, έχουν
μειωθεί συστηματικά από τη δεκαετία 1 980 και εξής, και ενώ παράλληλα οι κίνδυνοι των πληθωρισμού που
συνδέονται με στάδια πραγματικής υποτίμησης έχουν ως συνέπεια αντίμετρα των εκδοτικών τραπεζών που
αναχαιτίζουν την ανάπτυξη, και υψηλότερα επιτόκια
4.

θεωρεί τις προοπτικές ανάπτυξης στην ΕΕ ανεπαρκείς για την καταπολέμηση της μαζικής ανεργίας

και πιστεύει ότι οι ισχνές επενδύσεις και οι δυσμενέστατες επενδυτικές τάσεις στην ΕΕ μετά τη δεκαετία του
1980 συνιστούν τα κύρια αίτια του χαμηλού επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης, η οποία, παρά τις
ικανοποιητικές συνθήκες προσφοράς ( ικανοποιητική αύξηση των εξαγωγών, βελτίωση του επιχειρηματικού
κέρδους, επιφυλακτική στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο πλαίσιο της μισθολογικής πολιτικής,
στασιμότητα των πραγματικών μισθών σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, μείωση
των φορολογικών συντελεστών επί των επιχειρήσεων και επί της περιουσίας, χαμηλές αμοιβές) δεν ανακτά
το χαμένο έδαφος

5 . τονίζει ότι η συνεχιζόμενη μαζική ανεργία, που αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, οι
αυξανόμενες τάσεις ένδειας, το τεράστιο χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων, η υπάρχουσα απόκλιση
μεταξύ των κεντρικών και των περιφερειακών περιοχών, καθώς και η ανεπαρκής ανάπτυξη της Κοινότητας
αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα, τα οποία, ακόμη και με μία ελαφρά οικονομική ανάκαμψη κατά
το 1997 , δεν θα είναι δυνατόν να περιορισθούν, και εξακολουθεί να υποστηρίζει την άποψη ότι τα
πραγματικά εμπόδια που προβάλλουν σε μια κατάλληλη πορεία ανάπτυξης της οικονομίας και της
απασχόλησης είναι τα εξής :

i.

υπερβολικά χαμηλό επίπεδο επενδυτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών επιχειρήσεων και ανεπαρκής
πρόσβαση, ιδίως των MME, σε χρηματοδοτικούς πόρους, και παράλληλη περικοπή των δημόσιων
επενδύσεων

ii . ανεπαρκής καινοτόμος δραστηριότητα, όπως καταδεικνύει η μείωση της αναλογίας των δαπανών των
επιχειρήσεων και των δημοσίων ιδρυμάτων για έρευνα και ανάπτυξη
iii . έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ εισοδηματικής, δημοσιονομικής και νομισματικής
πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
iv . υψηλά πραγματικά επιτόκια ως συνέπεια της αυξανόμενης αστάθειας των χρηματοοικονομικών
αγορών, ιδίως με τα μέτρα κατάργησης των ρυθμίσεων της δεκαετίας του 90, των ολοένα στενότερων
αγορών και της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής που ασκείται στην ΕΕ επί μακρό χρονικό
διάστημα

v. κάμψη της εγχώριας ζήτησης και ανεπαρκής ζήτηση εκ μέρους των νοικοκυριών
vi . έλλειψη δημιουργικότητας και ετοιμότητας για ανάληψη κινδύνων εκ μέρους των επιχειρήσεων, καθώς
και έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος
vii . έλλειψη μέτρων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης
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viii . έλλειψη προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας, το ύψος των φόρων και των παραδημοσιονομικών
εισφορών, η ανάγκη απλοποίησης του διοικητικοί) συστήματος
ix . χρηματοοικονομική κερδοσκοπία η οποία είναι επιζήμια για τις παραγωγικές επενδύσεις
x . η υπερβολική πληθώρα ρυθμίσεων που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη δημιουργώντας
διοικητικές και άλλες δαπάνες, οι οποίες απορροφούν έσοδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
για επενδυτικές δραστηριότητες στην εκάστοτε εταιρία ή για την πρόσληψη νέου εργατικού δυναμικού.
6. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η προώθηση της ανάπτυξης αποτελεί απλώς ένα σκέλος της πολιτικής για
την καταπολέμηση της ανεργίας, και επισημαίνει ότι κάθε τέτοια πολιτική θα πρέπει να συνεκτιμά το
γεγονός ότι η ανάπτυξη — όπως μετράται με τα παραδοσιακά συστήματα υπολογισμού — δεν σημαίνει
αυτομάτως μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα όρια της
μη αειφόρου ανάπτυξης

7 . διαπιστώνει ότι, οι μεγάλες διακυμάνσεις των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, μπορούν
να οδηγήσουν τις εταιρίες να μειώσουν το κόστος και τις θέσεις εργασίας σε περιόδους ανατίμησης, αλλά οι
απώλειες αυτές των θέσεων εργασίας δεν αποκαθίστανται σε περιόδους αναπροσαρμογής των συναλλαγ
ματικών ισοτιμιών, και, για το λόγο αυτό, οι αστάθειες των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν το
μόνιμο αίτιο της ανεπαρκούς ανάπτυξης της απασχόλησης και των επενδύσεων στην Ευρώπη, και θα είναι
δυνατόν να εξαλειφθούν μόνον εφόσον θα τεθεί σύντομα σε ισχύ η Οικονομική και Νομισματική Ένωση

8 . υποστηρίζει την άποψη ότι η αβεβαιότητα για την έναρξη ισχύος της Νομισματικής Ένωσης επιδρά
δυσμενώς στην οικονομική ανάπτυξη, και καλεί τις κυβερνήσεις να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των οικονομικών παραγόντων μέσω σαφών δηλώσεων
9 . επισημαίνει ότι, λόγω του υψηλού υποχρεωτικού εξωμισθολογικού κόστους εργασίας, οι επιχειρήσεις
διστάζουν να προσλάβουν νέους εργαζομένους, ιδιαίτερα σε θέσεις όπου απαιτούνται ολιγότερα
προσόντα λόγω αυτού του υψηλού κόστους, οι επιχειρήσεις θεωρούν τις επενδύσεις κεφαλαίοι' ή την
αυξημένη παραγωγικότητα ως μέσον αύξησης της παραγωγής χωρίς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης
υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη
της απασχόλησης

10. θεωρεί την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς με τη δημιουργία της Νομισματικής Ένωσης ως
ενδεδειγμένη κίνηση για να μειωθεί o μεγάλος βαθμός της τεχνητής μεταβλητότητας των συναλλαγματικών
ισοτιμιών στις χρηματοοικονομικές αγορές, η οποία, παρά το χαμηλό επίπεδο πληθωρισμού, αντικατο
πτρίζεται σε υψηλά επιτόκια
1 1 . επιθυμεί την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης ΕΕ, με τα περιθώρια ελιγμών που επιτρέπει, ιδίως σε
θέματα ελλείμματος και δημοσίου χρέους
12 . θεωρεί απαραίτητη τη σταθεροποίηση των προϋπολογισμών, αλλά αμφισβητεί τον ισχυρισμό της
Επιτροπής ότι οι άμεσες περιοριστικές συνέπειες της δημοσιονομικής σταθεροποίησης κατά την περίοδο
1 996- 1 997 θα αντισταθμισθούν πιθανόν με τον επαναπροσανατολισμό της δέσμης πολιτικών μέτρων και
την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών τονίζει τη σπουδαιότητα μιας
μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής πολιτικής που λαμβάνει υπόψη τις βασικές οικονομικές συνθήκες και είναι
συμβατή με τα κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης ΕΕ υποστηρίζει ότι εάν δεν αυξηθούν οι πραγματικές
κρατικές δαπάνες, είναι προτιμότερο να βελτιωθεί η αναλογία του ελλείμματος στο ΑΕΠ μέσω μιας
μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης μάλλον παρά μέσω της μείωσης των κρατικών δαπανών, ιδιαίτερα για
τους τομείς της οικολογικής αναδιάρθρωσης, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης τα δε
κράτη μέλη τα οποία ήδη ικανοποιούν το ανωτέρω κριτήριο για το έλλειμμα να αναλάβουν μεγαλύτερη
ευθύνη για την προώθηση της ανάπτυξης στην Εΐ'ρώπη

13 . διαφωνεί με παντός είδους οικονομικές συναλλαγές και χειρισμούς με μόνο στόχο την προσωρινή
εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης
14 . ζητεί να περιληφθεί, ως στόχος προτεραιότητας, η καταπολέμηση της ανεργίας σε όλους τους τομείς
πολιτικής, και υποστηρίζει τη βελτίωση του συντονισμού και της εναρμόνισης της οικονομικής,
διαρθρωτικής, δημοσιονομικής, νομισματικής και εισοδηματικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και μία
μορφή οικονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ η οποία θα είναι εις θέσιν να διασφαλίζει αυτόν τον τύπο
ενισχυμένου συντονισμού και εναρμονισμένης δράσης και στην οποία θα συμμετέχουν και τα 15 κράτη
μέλη

15 . ζητεί να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του Σχιμβουλίου του Έσσεν και υποστηρίζει, επίμονα τόσο την
εφαρμογή του συμφώνου απασχόλησης όσο και επενδύσεις στον τομέα των υποδομών μέσω δικτύων στους
τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των επικοινωνιών, καθώς επίσης την αύξηση
των πιστώσεων και των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, για την εκπαίδευση και εξειδίκευση του
ανθρώπινου δυναμικού, και την εντονότερη χρησιμοποίηση των πιστώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων
και του Ταμείου Συνοχής στον τομέα της απασχόλησης ζητεί, συνεπώς, την εφαρμογή των μέτρων που
αναφέρονται στο Λευκό Βιβλίο του Ντελόρ για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την
Απασχόληση
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16. τονίζει ότι και οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι απαραίτητες για την επαρκή ανάπτυξη
της κοινοτικής οικονομίας ζητεί τη λήψη συνδυασμένων πολιτικών μέτρων που θα διευκολύνουν αυτή τη
διαδικασία, συγκεκριμένα, μέτρα που θα μετριάσουν την πολιτική περικοπής των δαπανών αφήνοντας
ελεύθερο χώρο δράσης σε αυτόματους σταθεροποιητικούς παράγοντες και συντονισμένη χαλάρωση της
νομισματικής πολιτικής υπογραμμίζει επίσης ότι οι δημόσιες επενδύσεις ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές
επενδύσεις μειώνοντας το κόστος τους εκφράζει τη λύπη του διότι το ποσοστό δημοσίων επενδύσεων στο
ΑΕΠ μειώθηκε τα τελευταία έτη από 3,5% σε λιγότερο από 2,5% στην ΕΕ ζητεί να ενισχυθούν εκείνες οι
δημόσιες επενδύσεις από τις οποίες θα προκύψει επαρκής κοινωνική και οικονομική απόδοση

17 . ζητεί ειδικότερα, σε περίπτωση που οι δημόσιες επενδύσεις συμβάλλουν λόγω της οικονομικής και
κοινωνικής τους οφελιμότητας στη διαδικασία ανάπτυξης από την πλευρά τόσο της ζήτησης όσο και της
προσφοράς, την προώθήση των επενδύσεων αυτών και την τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα με
τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος ζητεί μια συντονισμένη προσέγγιση που να αναχαιτίζει τους
φραγμούς στην ανάπτυξη, μέσω ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο ενός ευνοϊκού μακροοικονομικού
πλαισίου, μέσω κοινών προγραμμάτων δημοσίων έργων υποδομής, μέσω του περιορισμού της πολιτικής
μείωσης των δαπανών χάρη στην ελευθέρωση των αυτόματων σταθεροποιητικών μηχανισμών, καθώς και
μέσω μιας συντονισμένης χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής

18 .

θεωρεί απαραίτητη την αφαίρεση κάθε δαπάνης για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, έρευνα και

ανάπτυξη από τον υπολογισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, δεδομένου ότι μελλοντικώς οι
επενδύσεις αυτές θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση

19 . ζητεί την επέκταση των χρηματοδοτικών μέσων της Κοινότητας, μέσω της ETE, και την καθιέρωση
κοινοτικών δανείων για τη χρηματοδότηση σημαντικών κοινοτικών επενδυτικών σχεδίων και τη χρηματο
δοτική υποστήριξη των MME, και υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ρόλο της ETE ως εγγυητή δανείων
θεωρεί ότι είναι απολύτως επιβεβλημένο να ανοίξουν τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και οι
πιστωτικές αγορές στην Ευρώπη ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο
κεφάλαιο o ιδιωτικός τομέας πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, αλλά οι ειδικές
κυβερνήσεις πρέπει να χαλαρώσουν τις περιοριστικές ρυθμίσεις στη διάθεση κεφαλαίου, ιδιαίτερα για τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
20. υποστηρίζει την άποψη ότι οι βασικές δομές της έρευνας και της βιομηχανίας στην Ευρώπη
παρουσιάζουν αδυναμίες και ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν μέτρα για την τόνωση και προώθηση της έρευνας
και της ανάπτυξης μέσω κατάλληλων φορολογικών απαλλαγών, και ιδίως για τις MME, τη διευκόλυνση της
πρόσβασης και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου για τις MME στους τομείς της
έρευνας και της ανάπτυξης, και την προώθηση αποδοτικής ερευνητικής υποδομής καθώς και τη στενή
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων ζητεί να
βελτιωθούν οι νεωτεριστικές παράμετροι και οι βασικές προϋποθέσεις για τις MME και να δημιουργηθούν
νέες επιχειρήσεις καθώς και βιομηχανικές δομές τόσο στους τομείς των νέων υλικών όσο και στις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες
2 1 . ζητεί, σύμφωνα με τη Δήλωση του Δουβλίνου για την πολιτική απασχόλησης, να υποστηριχθούν οι
προσπάθειες των κρατών μελών για την προώθηση της απασχόλησης και την ελαχιστοποίηση της ανεργίας
και να χαραχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική απασχόλησης που να περιλαμβάνει μακροοικονομικές
πολιτικές και πολιτικές διαρθρωτικοί μεταρρυθμίσεων
22. ζητεί τη μείωση των επιβαρύνσεων του εργατικού δυναμικού από πλευράς φόρων και κοινωνικών
εισφορών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού, την αναχαίτιση του καταιγισμού
νόμων και ρυθμίσεων, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη
χορήγηση αδειών.
23 . διαφωνεί με την πρόταση της ΕΟΕ για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των μισθών μεταξύ περιφερειών
διότι συνεπάγεται τον κίνδυνο περαιτέρω προς τα κάτω συμπίεσης των μισθών και έχει ως αποτέλεσμα
ακόμη περισσότερες μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων και απολύσεις προσωπικού εντός της ΕΕ επιπλέον
δεν αποτελεί επαρκές μέσον για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία και διατήρηση
θέσεων απασχόλησης

24. ζητεί, ως εκ τούτου, να εφαρμοσθεί μια ενεργός πολιτική αγοράς εργασίας με στόχο τη βελτίωση της
προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας και την εξάλειψη της περιθωριοποίησης προωθώντας την
ενσωμάτωση των εν λόγω ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον και/ή την επαγγελματική εκπαίδευση ζητεί τη
μείωση του εξωμισθολογικού κόστους εργασίας
25 . χαιρετίζει τη σύσταση επιτροπής για την απασχόληση και την αγορά εργασίας και την καλεί να
εξετάσει ποια μέτρα απαιτούνται για την επίτευξη ταχείας προόδου στους ακόλουθους τομείς :
— δια βίου κατάρτιση προσαρμοσμένη σε πλέον εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα
ικανοποιούν τη ζήτηση της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, π.χ. με την
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—

—
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—

εξασφάλιση ενός συστήματος ευέλικτων ρυθμίσεων με τους εργοδότες που θα βασίζεται στις αρχές
«αντιστάθμιση για την κατάρτιση» και/ή «εργασία-μελέτη» για την πρόσληψη άνεργων ατόμων και/ή
πρόσφατα εξειδικευθέντων ατόμων χωρίς καθόλου επαγγελματική πείρα,
ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης και δημιουργία μικρών επιχειρήσεων με απλούστευση των
διοικητικών και φορολογικών διατυπώσεων,
αναδιοργανώσεις των ωρών εργασίας χωρίς καμία απώλεια ανταγωνιστικότητας ή παραγωγικότητας,
ως μέσον αύξησης των ευκαιριών για ανάπτυξη της απασχόλησης,
ενίσχυση για την ανάπτυξη νέων πηγών θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα στους τομείς του περιβάλλο
ντος, του πολιτισμού και της περίθαλψης χρησιμοποιώντας πλήρως τις πιστώσεις που διατίθενται γι'
αυτό το σκοπό στο κονδύλιο Β3-4013Ν για την ανάπτυξη ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
λειτουργούν σ' αυτούς τους τομείς,
επινόηση κατάλληλων κοινών κοινωνικοοικονομικών δεικτών για την παρακολούθηση των τάσεων της
αγοράς απασχόλησης

26. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προσθέσουν στη Συνθήκη ένα κεφάλαιο για την
απασχόληση προκειμένου να παρασχεθούν μεγαλύτερες αρμοδιότητες και να συμπεριληφθεί ένας
πραγματικός συντονισμός των σχετικών πολιτικών σε μια συνεπή στρατηγική για την πολιτική της αγοράς
εργασίας και της απασχόλησης

27 . εκφράζει τη λύπη του διότι η εξέταση του προβλήματος της «γήρανσης» του πληθυσμού από την
Επιτροπή δεν οδήγησε στη βαθεία ανάλυση της ανάγκης να ενισχυθεί η απασχόληση των μακροπρόθεσμα
(40+) ανέργων, ούτε και του προβλήματος «της διακριτικής μεταχείρισης για λόγους ηλικίας» στην αγορά
εργασίας
28 . ζητεί τη μείωση των πραγματικών επιτοκίων ούτως ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι ιδιωτικές
επενδύσεις όσο και η σταθεροποίηση των δημόσιων προϋπολογισμών και την πλήρη αξιοποίηση των
περιθωρίων ελιγμών μέσω θετικής εξέλιξης των επιτοκίων

29 . ζητεί να τεθεί τέρμα στον αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό στην ΕΕ που αφαιρεί σε μόνιμη βάση
από όλα τα κράτη τη φορολογική τους βάση για την επίτευξη των στόχων τους και καθιστά αδύνατη τη
σταθεροποίηση των προϋπολογισμών, μέσω κώδικα καλής συμπεριφοράς όσον αφορά τη φορολογία των
επιχειρήσεων και κεφαλαίου σε φορολογικό πρωτόκολλο που θa συμπληρώνει τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
30.
τονίζει ότι τα δεδομένα σχετικά με την έκταση της διεθνοποίησης είναι μικτά ενώ η οικονομική
διεθνοποίηση είναι αναμφισβήτητα θεαματική και η κινητικότητα κεφαλαίου έχει επιταχυνθεί με
αξιοσημείωτο τρόπο, η πραγματική (μη οικονομική) διεθνοποίηση είναι περισσότερο ακαθόριστη
παραδέχεται, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα της διεθνοποίησης στην πραγματική οικονομία θα είναι μάλλον
εμφανέστερα στο μέλλον και ζητεί να επινοηθεί ως απάντηση στην τάση αυτή, μία κοινοτική στρατηγική,
περιλαμβανομένης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της διεθνούς νομισματικής συνεργα
σίας, καθώς και διεθνών κανόνων ανταγωνισμού που θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο του ΠΟΕ με στόχο την
αποφυγή του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ

31 . καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασής της για τις γενικές κατευθύσεις της
οικονομικής πολιτικής τα συγκεκριμένα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν ψήφισμα σχετικά με μία τέτοια
μικτή πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο

32. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα
κοινοβούλια των κρατών μελών.

9. Μηχανισμός οικονομικής στήριξης των ισοζυγίων πληρωμών
Α4-0105/97

Ψήφισμα επί της έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο :
εξέταση του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των
κρατών μελών — Κανονισμός του Συμβουλίου 88/1969/ΕΟΚ — (COM(96)0545 — C4-0588/96)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
COM(96)0545 - C4-0588/96,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής και
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α4-0105/97),
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A. λαμβάνοντας υπόψη ότι o μηχανισμός στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο σταθεροποιητικό παράγοντα στον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να καταφεύγουν
από καιρού εις καιρόν,
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα κράτη μέλη που δεν θα συμμετέχουν αμέσως από 1ης Ιανουαρίου 1999
στην ΟΝΕ, η χορήγηση ενίσχυσης για τη σταθεροποίηση του ισοζυγίου πληρωμών μπορεί να
εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι και για τις νέες χώρες που προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν
είναι σε θέση να συμμετάσχουν αμέσως στην ΟΝΕ, η δυνατότητα ενίσχυσης παραμένει αναγκαία για
την επίλυση προβλημάτων ισοζυγίου πληρωμών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος του μηχανισμού οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών
αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τις ευεργετούμενες χώρες, ενώ το επιτόκιο είναι εξαιρετικά χαμηλό
λόγω της εγγύησης που παρέχεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό,
E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Συνθήκη ΕΚ προβλέπεται ένα κοινοτικό δανειοδοτικό μέσο για την τρίτη
φάση της ΟΝΕ, το οποίο όμως δεν έχει ακόμα προετοιμαστεί από την Επιτροπή,
ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι πολυάριθμα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους η Ένωση και τα
κράτη μέλη της για την αντιμετώπιση οικονομικών κλυδωνισμών στο πλαίσιο της ΟΝΕ και ότι ένα
κοινοτικό δανειοδοτικό μέσο, σύμφωνα με το παράδειγμα του μηχανισμού οικονομικής στήριξης του
ισοζυγίου πληρωμών, είναι και χρήσιμο και αναγκαίο,
1.
συνιστά στο Συμβούλιο να διατηρηθεί και μετα την έναρξη της ΟΝΕ o ισχύων μηχανισμός
οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών

2. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 1 03A, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, να εκπονήσει
κανονισμό και να τον υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για μηχανισμό στήριξης o
οποίος θα συνδράμει το κράτος μέλος που\) αντιμετωπίζει δυσκολίες ή κινδυνεύει σοβαρά να βρεθεί προ
σοβαρών δυσχερειών
3 . συνιστά στην Επιτροπή, κατά την επεξεργασία του μηχανισμού στήριξης για την ενθάρρυνση της
οικονομικής και νομισματικής σταθερότητας, να εμπνευσθεί από τον ισχύοντα μηχανισμό στήριξης του
ισοζυγίου πληρωμών, προσαρμόζοντας όμως το ανώτατο μέγεθος της διευκόλυνσης αυτής σε ένα ποσοστό
του ΑΕΠ των συμμετεχόντων κρατών μελών
4.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο.

10. Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Α4-01 13/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (COM(96)0463 — C4-0622/96)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(96)0463 — C4-0622/96),

— έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική προώθησης της
ποιότητας για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας ( SEC(96)2000),
—

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαΐου 1994 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για την ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση (COM(93)0700) ('),

—

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή του, της 1 9ης Σεπτεμβρίου 1 996, σχετικά με την πρόταση απόφασης
του Συμβουλίου όσον αφορά το Τρίτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

(MME) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( 1997-2000) ( 2),
C)

ΕΕ C 91 της 28.03.1994, σελ . 124.

(2)

ΕΕ C 320 της 28.10.1996 , σελ . 153 .
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— έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 29ης Ιουνίου 1995 , σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής
όσον αφορά «μια πολιτική ανταγωνιστικότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (COM(94)
0319)0,

—

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Βιομηχανίας» της 14ης Νοεμβρίου 1996,

— έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δουβλίνου,
—

έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας για την ανταγωνιστικότητα,

— έχοντας ακούσει την ομάδα εμπειρογνωμόνων, κατά την ακρόαση που διοργάνωσε η Επιτροπή
Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 5
Φεβρουαρίου 1997 ,
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής ,
καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης (Α4-01 13/97 ),
Συγκριτική αξιολόγηση και ανταγωνιστικότητα
A. εκτιμώντας ότι η συγκριτική αξιολόγηση αποτελεί κατάλληλη μέθοδο επισήμανσης των ελλείψεων στην
ευρωπαϊκή βιομηχανία, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, ότι η τεχνική αυτή βασίζεται στη σύγκριση
πρακτικών, περιβαλλόντων και αποτελεσμάτων, μεταξύ ομοειδών οικονομικών παραγόντων εκτιμώ
ντας ότι η συγκριτική αξιολόγηση επιδιώκει τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο επετεύχθησαν
οι βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές- αναγνωρίζοντας ότι από τα αποτελέσματα των συγκρίσεων
αυτών δεν είναι δυνατή η άμεση διαμόρφωση συγκεκριμένων μέτρων τα οποία δεν θα λαμβάνουν
υπόψη τους την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο της,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκριτική αξιολόγηση είναι μέθοδος που μπορεί να αναπτυχθεί και
εφαρμοσθεί από τα κράτη μέλη, με αμοιβαία διαβούλευση και ύστερα από συνεννόηση με την Επιτροπή,
ώστε να κατοχυρωθεί η συγκρισιμότητα και η συνοχή πολυαρίθμων δεικτών,
Γ. εκτιμώντας ότι η συγκριτική αξιολόγηση είναι μέθοδος για την αξιολόγηση της οικονομικής
ανταγωνιστικότητας και πρέπει να θεωρηθεί ως μέσον και όχι ως αυτοσκοπός

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα χρήσης της συγκριτικής αξιολόγησης ότι, στην
περίπτωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εάν υπάρχει η πρόθεση πραγματοποίησης μιας ανάλυσης της
κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ανταγωνιστικότητά της, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια
συγκριτική αξιολόγηση των όρων πλαισίου, μια για την ίδια τη βιομηχανία, μια για τους υποτομείς που
συνθέτουν το βιομηχανικό τομέα, καθώς και συγκριτική ανάλυση των επιχειρήσεων που συνθέτουν το
βιομηχανικό τομέα,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε τελική ανάλυση, υπεύθυνες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας είναι
οι ίδιες οι επιχειρήσεις, ενώ οι δημόσιες διοικήσεις έχουν αναλάβει το σημαντικότατο καθήκον να
προσφέρουν το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι προσπάθειες των επιχειρήσεων
συμβαδίζουν με το στόχο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η επιτυχία της συγκριτικής αξιολόγησης στο βιομηχανικό τομέα και η πολιτική
προώθησης της ποιότητας για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας εξαρτάται εξ
ολοκλήρου από μια συνολική προσέγγιση όλων των κοινωνικών εταίρων, περιλαμβανομένων και των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
Z. εκτιμώντας ότι η ανταγωνιστικότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για την επίτευξη
υψηλότερων επιπέδων ποιότητας ζωής και κοινωνικής ευημερίας λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, για
την επίτευξη υψηλών επιπέδων κοινωνικής ευημερίας, απαιτούνται ανάλογα επίπεδα προστασίας του
περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρθρωτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνι
στικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την
οποία υποβάλλεται η παρούσα πρόταση ψηφίσματος,
H. επισημαίνοντας ότι η ανταγωνιστική θέση της EE στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων
ακολούθησε πτωτική πορεία κατά τη δεκαετία του ' 80 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ' 90, οπότε
σημείωσε κάποια ανάκαμψη ωστόσο, η ανάκαμψη αυτή οφειλόταν στην οικονομική ύφεση η οποία
μείωσε τη ζήτηση των εισαγωγών, επιφέροντας μια μηχανικού τύπου προσωρινή βελτίωση του
εμπορικού ισοζυγίου,
Θ. επισημαίνοντας ότι η φθίνουσα εμπορική απόδοση της EE δεν μπορεί να ερμηνευθεί απλώς από τους

διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεδομένου ότι o δείκτης ανάπτυξης της EE κατά την περίοδο 1980
έως 1 993 έφθασε σχεδόν στο μέσο όρο σε σύγκριση προς όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, επισημαίνοντας,
επίσης, ότι, ενώ η μείωση των εμπορικών πλεονασμάτων της EE οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη
μακροοικονομικής ισορροπίας, όπως είναι η νομισματική ανατίμηση λόγω της εισροής κεφαλαίου,

πρέπει να έχουν συντελέσει και άλλοι παράγοντες,
C)

ΕΕ C 183 της 17.07.1995 , σελ . 26.
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I.

επισημαίνοντας ότι η EE έχει χάσει σημαντικό έδαφος σε αναδυόμενες αγορές,σε σύγκριση κυρίως με
μη-Ιάπωνες Ασιάτες παραγωγούς η EE χάνει, επίσης, σταθερά έδαφος στη βορειοαμερικανική αγορά,
σε σύγκριση με μη-Ιάπωνες Ασιάτες παραγωγούς και παραγωγούς της Λατινικής Αμερικής,

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι οι τομείς που παρουσίαζαν του υψηλότερους δείκτες ανάπτυξης στο διεθνές
εμπόριο αποτελούν επίσης και τους τομείς στους οποίους η EE παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αδυναμία
όπως φαίνεται από το εμπορικό ισοζύγιο της, πράγμα το οποίο μαρτυρεί ότι η EE εγκλωβίζεται
βαθμιαία στο λανθασμένο τύπο εξειδίκευσης,

IB . επισημαίνοντας ότι αν και η EE έχει διατηρήσει αρκετά ισχυρή θέση στον τομέα των φαρμακευτικών
προϊόντων και της αεροδιαστημικής και έχει παρουσιάσει κάποια πρόοδο στον τομέα του λογισμικού, η
συνολική της θέση στην αγορά των βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας είναι μάλλον απογοητευτική
επισημαίνοντας επίσης ότι επιδεινώνεται, σε διαφορετικό βαθμό, η θέση της EE, σε βιομηχανίες οι
οποίες αποτελούσαν παραδοσιακά τον πυρήνα των εξαγωγών μεταποιημένων προϊόντων,
ΙΓ. εκτιμώντας ότι η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν εξαρτάται μόνο από την αποτελεσματικό
τητά της, αλλά και από την εμπορική της ικανότητα και ότι η εμπορική ικανότητα εξαρτάται και από
τους θεσμικούς μηχανισμούς υποστήριξης του εξωτερικού εμπορίου, οι οποίοι θα πρέπει να
τοποθετηθούν μεταξύ αυτών που ονομάσαμε όρους πλαισίου,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένους τομείς που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας το άνευ όρων
άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, ελλείψει
συμφωνιών αμοιβαίου χαρακτήρα με τα σημαντικότερα εξωευρωπαϊκά κράτη,
Υποδομές και υπηρεσίες
ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μέσο ανα μοναδα κόστος για μια βιομηχανική επιχείρηση της EE
συμμετέχει κατά 40% η αγορά αγαθών, κατά 20% η αγορά υπηρεσιών, κατά 30% το κόστος εργασίας
και κατά 10% το χρηματοοικονομικό κόστος,

ΙΣΤ. διαπιστώνοντας ότι οι τιμές των βασικών υπηρεσιών είναι υψηλότερες στην Ευρώπη απ ' ό,τι για τους
κύριους ανταγωνιστές της και ότι η πραγματοποιηθείσα πρόοδος στον υπόλοιπο κόσμο, όσον αφορά
την φιλελευθεροποίηση, διεύρυνε το χάσμα αυτό-επισημαίνοντας ότι, παρά την πρόοδο που
σημειώθηκε μετά την καθιέρωση της ενιαίας αγοράς, υπάρχουν ακόμη τομείς για τους οποίους
υφίστανται περιορισμοί πρόσβασης και ότι οι τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν το μισό περίπου ΑΕΠ
της EE, καθώζ και ότι μεταξύ των τομέων αυτών ξεχωρίζουν οι δημόσιες συμβάσεις, οι κατασκευές , οι
διανομές, τα μεταφορικά δίκτυα, η ενέργεια και οι επικοινωνίες- εκτιμώντας ότι οι κρατικές ενισχύσεις
προς τις επιχειρήσεις, παρότι μερικές φορές είναι δικαιολογημένες για στρατηγικούς λόγους,
αποτελούν μια πηγή οικονομικής αναποτελεσματικότητας που έχει αρνητικές συνέπειες για το σύνολο
της οικονομίας,
ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αμερικανικό πρότυπο αγοράς εργασίας δεν μπορεί να αντιπαραβληθεί με
το αντίστοιχο κοινοτικό, δεδομένων των ουσιαστικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των δύο
προτύπων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως δε του εξαιρετικά επισφαλούς χαρακτήρα της
απασχόλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες,

IH. εκτιμώντας ότι θα πρέπει να περιληφθούν στο πλαίσιο αυτό η δημιουργία υποδομών και η προσφορά
δημόσιων υπηρεσιών που, βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της συνοχής που περιλαμβάνονται
στη ΣΕΕ θα πρέπει να επιτύχουν έναν ελάχιστο βαθμό ομοιομορφίας σε όλα τα κράτη μέλη και
υπενθυμίζοντας ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, στις οικονομικά λιγότερο ανεπτυγμένες
περιοχές , συμβάλλουν στη μείωση της απόστασης που τις χωρίζει από τις περισσότερο ανεπτυγμένες,

Αγορά εργασίας, κοινωνική νομοθεσία, κατάρτιση των εργαζομένων
ΙΘ. διαπιστώνοντας ότι η EE βρίσκεται σε πολύ κατώτερο επίπεδο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο όσον
αφορά την παραγωγικότητα των εργαζομένων, όσο και το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού που κατέχει
μια θέση εργασίας (ποσοστό απασχόλησης) και ότι η διαφορά αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στους
ανθρώπινους πόρους, ούτε στην κεφαλαιακή βάση, ούτε στην υποδομή της Ευρώπης , αλλά ούτε και στο
μέγεθος ή την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς της ,
K. έχοντας συνείδηση του γεγονότος ότι για να επιτευχθεί η διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού
μοντέλου είναι απαραίτητη η διατήρηση υψηλών ποσοστών απασχόλησης και εκτιμώντας ότι για να
επιτευχθούν τα ποσοστά αυτά είναι αναγκαίο τα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων να δώσουν

περισσότερη έμφαση στα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης (κατάρτιση, κινητικότητα...) από ό,τι στον
περιορισμό των συνεπειών της ανεργίας επαναλαμβάνοντας την ακλόνητη θέλησή του να διατηρηθούν
υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών,
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ΚΑ. εκτιμώντας ότι η φορολόγηση της εργασίας αντιπροσωπεύει κάποιο κόστος στην πρόσληψη νέων
εργαζομένων και ότι μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την πρόσληψη νέων εργαζομένων, πράγμα
το οποίο θα οδηγήσει σε μικρότερα ποσοστά απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίοδο
1980-1994, o ευρωπαϊκός μέσος όρος του πραγματικού συντελεστή φορολόγησης της εξαρτώμενης
εργασίας αυξήθηκε από 34 σε 40%, ενώ o πραγματικός συντελεστής φορολόγησης σε άλλους
παράγοντες της παραγωγής μειώθηκε από 44 σε 35%· εκτιμώντας ότι οι κατώτατοι μισθοί έχουν
ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή φορολόγησης, ειδικά εάν συγκριθούν με τους αντίστοιχους συντελεστές
στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία,

KB .

εκτιμώντας ότι o φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο
EE με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων διεθνώς κινούμενου κεφαλαίου και η φοροδιαφυγή
μεγάλων εταιρειών έχουν συμβάλει σημαντικά σε μία συνεχώς αυξανόμενη φορολόγηση της εργασίας
στην EE, δεδομένου ότι o τομέας αυτός αποτελεί τον παράγοντα της παραγωγής με τη μικρότερη
κινητικότητα,

ΚΓ.

εκτιμώντας ότι θα είχε ευνοϊκές συνέπειες για τους ευρωπαίους απασχολουμένους, καθώς και για
την ευρωπαϊκή βιομηχανία, εάν στην έννοια της εξασφάλισης της θέσης εργασίας ενσωματωνόταν η
έννοια της εξασφάλισης της δυνατότητας για εξεύρεση εργασίας εκτιμώντας ότι για την προσαρμογή
της αγοράς εργασίας στο σημερινό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, θα είχε θετικές επιπτώσεις η
αύξηση της κινητικότητας της εργατικής δύναμης και ότι η κινητικότητα αυτή δεν εξαρτάται μόνο από
την εργασιακή νομοθεσία, αλλά και από την κατάσταση της αγοράς κατοικίας, η οποία δυσχεραίνει
εξαιρετικά τη γεωγραφική κινητικότητα, από το χαμηλό επίπεδο της κατάρτισης των εργαζομένων
που δυσχεραίνει τη λειτουργική κινητικότητα, καθώς και από τα συνταξιοδοτικά ταμεία των
επιχειρήσεων, που αυξάνουν το κόστος της αλλαγής εργασίας,

ΚΔ.

εκτιμώντας ότι η σταθερότητα της απασχόλησης ευνοεί τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και,
συνεπώς, την αύξηση του επιπέδου κατάρτισης των εργαζομένων, και τούτο φαίνεται ορθολογικότερο
από το υψηλότερο κόστος για την κατάργηση θέσεων απασχόλησης, το οποίο λειτουργεί μάλλον ώς
τροχοπέδη για την πρόσληψη νέου εργατικού δυναμικού σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης,

ΚΕ.

εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει ενιαία αγορά της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων και ότι η
ύπαρξή της θα βοηθούσε σημαντικά στην αύξηση της ποιότητας της κατάρτισης και της κινητικότητάς
τους ,

Κεφαλαιαγορά

ΚΣΤ. εκτιμώντας ότι παρά τα όσα έχουν επιτευχθεί σε σχέση με την ελευθέρωση της κυκλοφορίας των
κεφαλαίων, συνεχίζουν να υπάρχουν περιορισμοί που δυσχεραίνουν την εξεύρεση των αναγκαίων
πόρων για την πραγματοποίηση επενδύσεων, ιδιαίτερα για καινοτόμους και ταχέως αναπτυσσόμενες
MME,

KZ.

υπενθυμίζοντας ότι τα μέσα ονομαστικά μακροπρόθεσμα επιτόκια είναι στην EE μια έως δύο
εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα απ ' ό,τι στις ΗΠΑ και σχεδόν τέσσερις μονάδες υψηλότερα απ' ό,τι
στην Ιαπωνία, από το 1980 ,

Έρευνα και ανάπτυξη

ΚΗ . λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα ποσοστά επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, στην EE, εάν
συγκριθούν με τα αντίστοιχα ποσοστά στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, καθώς και τη σχέση μεταξύ των
επενδύσεων αυτών και της παραγωγικότητας της οικονομίας εκτιμώντας ότι το αμερικανικό σύστημα
φορολογικών κινήτρων έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερο απ ' ό,τι το ευρωπαϊκό σύστημα
επιδοτήσεων, όσον αφορά την ικανότητα προώθησης των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη
εκτιμώντας επίσης ότι η ικανότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να εκμεταλλευτεί τις τεχνολογικές
καινοτομίες είναι κατώτερη εκείνης των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας,
A.

εκτιμώντας ότι o βαθμός διάδοσης των καινοτομιών είναι καλύτερος του αντίστοιχου στις ΗΠΑ και
την Ιαπωνία και ότι η μικρότερη αυτή διάδοση περιορίζει την αποδοτικότητα των επενδύσεων σε
έρευνα και ανάπτυξη

ΛΑ. εκτιμώντας ότι o ευρωπαϊκός βιομηχανικός ιστός αποτελείται κατά 90% από μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και ότι αυτές, σε μεγάλο βαθμό, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την εκπόνηση
συγκριτικών αξιολογήσεων

Συγκριτική αξιολόγηση και ανταγωνιστικότητα
1 . τονίζει ότι, αν και η συγκριτική αξιολόγηση απεδείχθη αποτελεσματική για εταιρείες, η εφαρμογή τους
στα δημόσια πολιτικά πρέπει να γίνεται με προσοχή πιστεύει ότι η συγκριτική αξιολόγηση αποτελεί ένα
απλό μέσο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιδίωξη πολιτικά συμπεφωνημένων προτεραιο

τήτων υπογραμμίζει επίσης ότι, αν και η διεθνής ανταγωνιστικότητα στο μεταποιητικό τομέα είναι
αναμφισβήτητα σημαντική για την ευημερία των ευρωπαϊκών οικονομιών, δεν μπορεί να αποτελεί τον μόνο
πυρήνα των δημοσίων πολιτικών-πρέπει να διατίθενται επίσης επαρκείς πόροι για τους τομείς των
υπηρεσιών, οι οποίοι δεν συμμετέχουν συνήθως στον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά διαδραματίζουν ζωτικό
ρόλο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης
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2. υπογραμμίζει ότι ως αφετηρία για την αξιολόγηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε
πρέπει να λαμβάνεται το ποσοστό δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης και για το λόγο αυτό πρέπει να
εντάσσεται στις τεχνικές της συγκριτικής αξιολόγησης οποιαδήποτε αλληλεπίδραση παραγόντων που
αυξάνουν το εν λόγω ποσοστό

3.
συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι η ανταγωνιστικότητα είναι μέσο για την επίτευξη
υψηλότερου επιπέδου ποιότητας ζωής και κοινωνικής ευημερίας. Ζητεί από την Επιτροπή να βασίζεται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ό,τι έχει σχέση με τη συγκριτική αξιολόγηση
4. συμφωνεί επίσης με την άποψη της Επιτροπής ότι το βιοτικό επίπεδο πρέπει να καθορίζεται υπό την
ευρεία του έννοια ώστε να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι δύσκολο να προσδιορισθούν ποσοτικώς , όπως
είναι o υψηλός βαθμός περιβαλλοντικής προστασίας και το χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητας υπογραμ
μίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αποτελεί ατελές μέσο για την μέτρηση
του βιοτικού επιπέδου

5 . προτρέπει τις επιχειρηματικές και συνδικαλιστικές τομεακές οργανώσεις να πραγματοποιήσουν
μελέτες συγκριτικής αξιολόγησης που θα τους επιτρέψουν την επισήμανση των αδυναμιών στη λειτουργία
τους, τόσο σε σύγκριση με τις ηγετικές δυνάμεις του κόσμου όσο και μεταξύ τους
6. φρονεί απαραίτητο να θεσπισθούν μηχανισμοί υποστήριξης των MME εάν θέλουμε οι επιχειρήσεις
αυτές, που παίζουν σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα, να κάνουν χρήση της τεχνικής της
συγκριτικής αξιολόγησης για να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους αποτελεσματικότητα
7 . καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει συμπεράσματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους
ορισμένοι τομείς της ενριοπαϊκής βιομηχανίας, όπως είναι o τομέας των τροφίμων, των ποτών, του καπνού
και των επίπλων, παρουσιάζουν υψηλότερη απόδοση από τις αντίστοιχες βιομηχανίες των ΗΠΑ και της
Ιαπωνίας όσον αφορά τη βιομηχανική προστιθέμενη αξία καλεί την Επιτροπή να μιμηθεί εκείνα τα κράτη
μέλη της EE τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερη απόδοση από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στον τομέα της
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης
8 . καλεί την Επιτροπή να προβεί σε άμεσες διαβουλεύσεις με όλους του κοινωνικούς εταίρους, ιδιαίτερα
με τα συνδικάτα και τις MME, καθώς η συγκριτική αξιολόγηση στο βιομηχανικό τομέα μπορεί να επιτύχει
μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης εταιρικής προσέγγισης
9. επισημαίνει ότι κανένα ενεργό μέτρο υπέρ της απασχόλησης δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα
εάν δεν συνοδεύεται από αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων η οποία να επενεργεί σημαντικά
στα υφιστάμενα επίπεδα ανεργίας
10. ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στις ετήσιες τριμερείς
επισκέψεις στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ για την εκτίμηση της συγκριτικής αξιολόγησης
1 1 . υπογραμμίζει ότι o κατσαρός αριθμός των δημιουργούμενοι θέσεων εργασίας αποτελεί βασικό
στοιχείο για την αξιολόγηση της επίδοσης της EE και των κρατών μελών της καλεί κατά συνέπεια με
εμμονή το Συμβούλιο να εξετάσει όλες τις διαρθρωτικές προϋποθέσεις που επηρεάζουν τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, ιδίως δε την αλληλεπίδραση μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και ανάπτυξης και της
διαθεσιμότητας επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Υποδομές και υπηρεσίες

12 . επισημαίνει ότι η συμβουλευτική ομάδα Ciampi σχετικά με την ανταγωνιστικότητα υπεγράμμισε την
σημασία των δημοσίων επενδύσεων προκειμένου να διατηρηθούν υποδομές υψηλής ποιότητας στην
Ευρώπη επισημαίνει ότι η αναλογία των δημοσίων επενδύσεων με το ΑΕΠ έχει ήδη μειωθεί ουσιαστικά
κατά τη δεκαετία του ' 80, από 3,5% κατά μέσο όρο στην ΕΕ στις αρχές δεκαετίας του ' 80, σε 2,5% στην
αρχή της δεκαετίας του ' 90- εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο το προταθέν σύμφωνο ανάπτυξης
και σταθερότητας να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία για το λόγο αυτό ζητεί με έμφαση η συγκριτική
αξιολόγηση να χρησιμοποιείται ως μέσο για τη σύγκριση των επιπέδων των δημοσίων επενδύσεων στην ΕΕ
με εκείνα στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία επιδοκιμάζει επίσης τις προσπάθειες που έχουν ως στόχο την
εξεύρεση νέων τρόπων για την προώθηση της εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο
αυτό-ζητεί επίσης να μειωθούν οι διαφορές στην ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών της ΕΕ, μέσω
επενδύσεων στον τομέα των υποδομών

13 . εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση του τομέα των υπηρεσιών στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο τομέα των ανταγωνιστών της και πιστεύει ότι χωρίς αποφασιστικές κινήσεις επί του θέματος
αυτού, οι οποίες να επιτρέψουν τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών, η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν έχει
πιθανότητες να συμμετάσχει με εγγυήσεις επιτυχίας στον ανταγωνισμό των διεθνών αγορών
14.
εκφράζεται υπέρ της εκκρεμούσας φιλελευθεροποίησης στον τομέα των υπηρεσιών διότι πιστεύει
ότι, παρά το γεγονός ότι βραχυπρόθεσμα έχει κάποιο κόστος, τα μακροπρόθεσμα οφέλη μιας σώφρονος
φιλελευθεροποίησης μπορούν να είναι ανώτερα ζητεί, συνεπώς, να μελετήσουν τα κράτη μέλη και η
Επιτροπή τους τρόπους επιτάχυνσης των διαδικασιών ελευθέρωσης της αγοράς στους τομείς όπου ακόμα
διατηρούνται περιορισμοί (επαγγελματικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενέργεια, μεταφο

ρές, τηλεπικοινωνίες), υπό τον όρο όμως ότι θα υπάρχει υποχρεωτική εξασφάλιση πρόσβασης, για όλους
τους πολίτες, σε ποιοτικές υπηρεσίες με λογικές τιμές και ότι θα διασφαλισθεί υψηλό και εναρμονισμένο
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί το «περιβαλλοντικό ντάμπιγκ» στους
τομείς αυτούς
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Αγορά εργασίας, κοινωνική νομοθεσία, κατάρτιση των εργαζομένων

15 . είναι της γνώμης ότι υπάρχει κάποια ανισορροπία στα συστήματα κοινωνικής προστασίας που
ισχύουν στην Ευρώπη, τα οποία επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον περιορισμό των συνεπειών της
ανεργίας (παθητικά μέτρα), αλλά όχι αρκετά στην εξάλειψη των αιτίων της και εκτιμά ότι για να γίνει
δυνατή η διατήρησή τους στο μέλλον είναι αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα ενεργητικά μέτρα
απασχόλησης (ανακύκλωση εργαζομένων, κατάρτιση, κινητικότητα κλπ )
16. τονίζει ότι η συγκριτική αξιολόγηση πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο για την εκτίμηση της
ποιότητας των διαχειριστικών δεξιοτήτων και της κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι οι
διαφορές κόστους μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αντιστοίχων στίς ΗΠΑ και την Ιαπωνία
οφείλονται συχνά σε επιχειρησιακές ανεπάρκειες
17 . ζητεί από τη ΓΔ της Επιτροπής που είναι αρμόδια για τη «συγκριτική αξιολόγηση» να συνεννοηθεί
με τη ΓΔ V (Υγεία και Ασφάλεια) με σκοπό τη διερεύνηση του ενδεχομένου οφέλους από τη συγκριτική
αξιολόγηση σε «αντιπροσωπευτικούς χώρους εργασίας», όπου μπορεί να καταδειχθεί ότι «η βέλτιστη
πρακτική όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας» είναι όχι μόνο υποδειγματική από
ηθική άποψη αλλά και λογική από οικονομική άποψη, από πλευράς κέρδους σε αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα, με συνέπεια την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
1 8 . επισημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, το εργατικό κόστος στην ΕΕ είναι σήμερα χαμηλότερο απ ' ό,τι στην
Ιαπωνία, και ότι η Γαλλία, μία από τις χώρες που έχουν δεχθε i τα σοβαρότερα πλήγματα από την ανεργία
και την απώλεια μεριδίου αγοράς, έχει σχετικά χαμηλό εργατικό κόστος συμπεραίνει ότι η απώλεια
μεριδίου αγοράς, εκ μέρους της ΕΕ, σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, δεν συνδέεται με το χαμηλό
εργατικό κόστος επισημαίνει επίσης ότι οι μισθοδοτικές εξελίξεις πρέπει να εξετάζονται με κριτήριο τις
συνέπειές τους στους τομείς της ζήτησης και της προμήθειας - για το λόγο αυτό υπογραμμίζει ότι κάθε
προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης στο βιομηχανικό τομέα δεν πρέπει να βασίζεται σε μια στενή
αντίληψη της αγωνιστικότητας που επικεντρώνεται μόνο στον ανταγωνισμό μισθών — τιμών

1 9 . καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, στις μεθόδους συγκριτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούν,
το επίπεδο και τη δομή της φορολογίας που\> βαρύνει τους διαφόρους παράγοντες της παραγωγής,
προκειμένου να υπάρξει διόρθωση του σημερινού υψηλού συντελεστή φορολογίας του απασχολούμενου
εργατικού δυναμικού, ώστε να ανακτήσουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα φορολόγησης των κερδών των
επιχειρήσεων, των εσόδων κεφαλαίου και της ιδιοκτησίας, καθώς και να στρέψουν το φορολογικό σύστημα
προς την κατεύθυνση του οικολογικού μετασχηματισμού. Εμμένει επίσης στην ανάγκη νατεθεί σε εφαρμογή,
κατά τρόπο συντονισμένο, μια προσπάθεια μείωσης του μη μισθολογικού εργατικού κόστους, ιδίως όσον
αφορά τη χαμηλότερη ζώνη της μισθολογικής κλίμακας
20. ζητεί από τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, να υιοθετήσουν μέθοδο
συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά τις πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης και του περιβάλλοντος,
καθώς και τους βιομηχανικούς τομείς, προκειμένου να επιταχυνθεί o έλεγχος και η διάδοση των καλυτέρων
πολιτικών και πρακτικών που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
2 1 . είναι της γνώμης ότι η σταθερότητα και η ευελιξία της αγοράς εργασίας είναι στόχοι συμβατοί, αλλά
και εξαιρετικά επιθυμητοί- ζητεί από τους κοινωνικούς εταίρους, περιλαμβανομένων και των Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων, να συμμετέχουν πλήρως στις προσπάθειες για την επίτευξη των εν λόγω στόχων
22 . θα θεοιρούσε ωφέλιμη την υιοθέτηση, όσον αφορά την αναγνώριση των τίτλων και επαγγελματικών
προσόντων, μιας στάσης ανάλογης εκείνης που ισχύει όσον αφορά τα εμπορεύματα στην ενιαία αγορά.
Πιστεύει επίσης ότι ένα σύστημα πιστοποίησης της ποιότητας, ανάλογο του ισχύοντος όσον αφορά τις
περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, θα βοηθούσε στη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης και στην αύξηση της
διαφάνειας της

23 . καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην θέσπιση ενός
συνόλου δεικτών με αντικείμενο την εποπτεία της εξέλιξης των δεξιοτήτων, ιδιαίτερα δε της κατάρτισης
στον τομέα των νέων τεχνολογιών, καθώς και την κατοχύρωση ότι τα επαγγελματικά προσόντα
ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς και ότι τα προγράμματα δια βίου κατάρτισης συμβάλλουν στην
πράξη στην επαγγελματική κινητικότητα, μέσω της χρησιμοποίησης στο έπακρο του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.
Κεφαλαιαγορά
24.
θεωρεί αναγκαίο, παρά τα όσα έχουν επιτευχιθεί στο πλαίσιο αυτό, την περαιτέρω πορεία προς την
επίτευξη μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς κεφαλαίων. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να πραγματο
ποιηθούν ενέργειες στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων και της αγοράς ομολόγων σταθερής απόδοσης θα
ήταν επίσης σκόπιμο να εξαλειφθούν οι υπάρχουσες διαφορές στη φορολόγηση της απόδοσης των
επενδύσεων, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις κινήσεις των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς
και η ολόκληρωση της εσωτερικής αγοράς ασφαλειών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 132/ 112
Τέταρτη, 9 Απριλίου 1997

25 . υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά τις θετικές συνέπειες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ με την κατάργηση του κόστους των συναλλαγών και των συναλλαγματικών
μετατροπών, με τη μείωση της αβεβαιότητας, από άποψη σχεδιασμού και κοστολόγησης, με τη μεγαλύτερη
διαφάνεια, ιδιαίτερα για τις MME, και την περαιτέρω ενοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών
Έρευνα και ανάπτυξη

26. θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωση καινοτόμων μηχανισμών που θα επιτρέψουν την αύξηση των
οικονομικών πόρων οι οποίοι αφιερώνονται στην έρευνα και την ανάπτυξη

27 . καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τη συγκριτική αξιολόγηση στις πολιτικές του δημόσιου τομέα που
αφορούν την προώθηση των αποτελεσμάτων της Ε&Α σε καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες, με στόχο
την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες στον τομέα αυτόν, τόσο από την
πλευρά των κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ
28 . καλεί τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα
έρευνας και ανάπτυξης και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μηχανισμούς βελτίωσης της συνεργασίας των
ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων επί του θέματος αυτού
Μεταγενέστερη δράση
29 . ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει το ταχύτερο δυνατό εργασιακές διαδικασίες για την συνεχή
συγκριτική αξιολόγηση, περιλαμβανομένων πειραματικών προγραμμάτων που θa εκτελούνται σε στενή
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και εκπροσώπων της βιομηχανίας και των
συνδικάτων, προκειμένου να εντοπισθούν τα προβλήματα του τομέα της συγκριτικής αξιολόγησης και να
εξευρεθούν τυποποιημένες διαδικασίες για τον εντοπισμό και τον καθορισμό της καλύτερης πρακτικής

30. προτείνει στην Επιτροπή να οργανώσει την ανταλλαγή και συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με
τις εκτελούμενες εργασίες συγκριτικής αξιολόγησης σε διάφορα επίπεδα: διεθνές, επίπεδο ΟΟΣΑ,
ευρωπαϊκό, εθνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούv εποικοδομητικά οι
αποκομισθείσες εμπειρίες της συγκριτικής αξιολόγησης
*
*

*

31 . ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει πρόγραμμα εργασίας για τις επικείμενες δραστηριότητες
συγκριτικής αξιολόγησης, αφού πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν θα
είναι έτοιμα τα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων, καθώς και να υποβάλλει ετησίως έκθεση
σχετικά με την πρόοδο στον τομέα της συγκριτικής αξιολόγησης ( ενδεχομένως ως τμήμα της ετήσιας
έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα), η οποία θa συζητείται στο Συμβούλιο σε μια ετήσια περί
ανταγωνιστικότητας συζήτηση, αφού έχει προηγουμένως ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

32 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις
επιχειρηματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

11. Ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία με την ΟΑΠ

***

Α4-0103/97

Απόφαση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ΟΑΠ υπέρ της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής
Οχθης και της Λωρίδας της Γάξας (COM(97)0051 - 6572/97 - C4-01 12/97 - 97/0036(AVC))
(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—

έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου COM(97)0051 — 97/0036(AVC),

—

έχοντας υπόψη την αίτηση για σύμφωνη γνώμη που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 228 ,
παράγραφος 3 , δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ (6527/97 — C4-01 12/97),
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— έχοντας υπόψη το άρθρο 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Αμυντικής
Πολιτικής, και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων (Α4-0 1 03/97),

1 . παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας
2. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή,
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Παλαιστινιακή Αρχή.
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9 Απριλίου 1997
Εχουν υπογράψει :
d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi , Alavanos, Alber, Amadeo, Anastassopoulos,
d'Ancona, Andersson , André-Léonard, Andrews , Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio
Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni,
Baldarelli , Baldi , Baldini , Balfe, Banotti , Bardong, Barón Crespo, Barthet-Mayer, Barton , Barzanti ,
Baudis, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berès, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bianco,
Billingham , van Bladel , Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bosch, Bonde, Bontempi,
Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars , Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam
Linder, Burtone, Cabezon Alonso, Cabrol , Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy
Zueco, Candal, Capucho, Cardona, Carlotti , Carlsson, Carnero González, Camiti, Carrère d'Encausse,
Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti , Castellina, Castricum, Caudron , Cederschiöld, Celiai,
Chanterie , Chesa, Chichester, Christodoulou , Coates , Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins
Gerard , Collins Kenneth D. , Colombo Svevo , Colom i Naval , Corbett , Cornelissen , Correia, Corrie , Costa

Neves , Cot, Cox, Crampton , Crawley , Crowley, Cunha, Cunningham , Cushnahan , D'Andrea, Danesin,
Dankert, Darras, Dary , David, De Clercq, Decourrière, De Esteban Martin , De Giovanni , Dell'Alba, De
Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay,
Donnelly Alan John , Donnelly Brendan Patrick , Donner, Dührkop Dührkop, Dupuis , Dury , Dybkjær,
Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson , Escudero, Estevan Bolea, Etti , Evans, Fabra
Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi , Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Al bor,
Fernández Martín , Ferrer, Ferri , Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana,
Fouque, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich , Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote
Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil , Garosci , Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm,
de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti , Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase , Goepel , Goerens ,

Görlach, Gollnisch, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Green, Gröner,
Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg ,
Habsburg-Lothringen, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala,
Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm,
Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi . Imaz San Miguel , Imbeni , Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson , Jacob, Janssen van Raay, Jarzembowski , Jean-Pierre, Jensen
Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis , Karamanou , Katiforis, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert,
Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kjer Hansen , Klaß, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad,
Kouchner, Krarup, Krehl , Kreissl-Dörfler, Kristoffersen , Kronberger, Kuhn, Kühne , Lage, Laignel,
Lalumière, Lambraki , Lambrias, Lang Carl , Lange, Langen , Langenhagen, Lannoye, Larive, Le
Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen , Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese, Ligabue, Lindeperg ,
Lindholm , Lindqvist, Linkohr, Linser, Lööw, Lomas, Lucas Pires , Liittge, Lukas, Lulling, Macartney ,
McCarthy , McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally,
Maij-Weggen , Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella,
Marin , Marinho, Marinucci , Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W. , Martin Philippe-Armand,
Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Méndez de Vigo,
Mendonça, Menrad, Metten , Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali , Mombaur,
Monfils , Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau , Moretti , Morgan, Morris , Moscovici ,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Müller, Mulder, Murphy , Muscardini , Musumeci , Myller, Napoletano,
Nassauer, Needle, Nencini , Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson , Nordmann, Novo, Novo
Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson , Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Palacio
Vallelersundi , Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis , Parigi , Parodi , Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry,
Pery , Peter, Pettinari , Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel , Plumb,
Podestà, Poettering, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou , Pons Grau , Porto, Posselt, Pradier, Pronk,
Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read,
Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen , Rinsche , Ripa di Meana, Robles Piquer,
Rosado Fernandes , de Rose , Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roubatis, Rovsing, Rübig, Ruffolo,
Ryynänen , Sainjon , Saint-Pierre, Sakellariou , Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini ,
Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini , Scarbonchi , Schäfer, Schaffner,
Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher,

Schlüter,

Schmid , Schnellhardt,

Schröder,

Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal , Secchi , Seppänen, Sichrovsky , Sierra González, Sindal , Sisó
Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith , Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martinez, Souchet, Soulier,
Spaak, Speciale, Spencer, Spiers , Stasi , Stenmarck, Stenzei , Stevens, Stewart-Clark, Stirbois , Stockmann,
Striby, Sturdy, Svensson, Tamino, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí,
Teverson , Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors , Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson ,
Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann , Truscott, Tsatsos , Ullmann, Väyrynen,
Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela
Suanzes-Carpegna, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verwaerde, Viceconte, de Villiers, Vinci ,
Viola, Virgin, Virrankoski , van der Waal , Waddington, Waidelich, Walter, Watson , Watts , Weber, Weiler,
Wemheuer, West, White , Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek , Willockx , Wilson , von Wogau , Wolf,
Wurtz , Wynn , Zimmermann .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση
(+) = Υπερ
(-) = Κατά
(O) = Αποχές

1 . Επείγοντα — Ένσταση III
Μεξικό
(+)

ARE : Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Lalumière
ELDR: André-Leonard, Bertens , Boogerd-Quaak, Cox , Dybkjær, Kofoed, Monfils, Mulder,
Riis-Jørgensen , Spaak, Väyrynen, Wijsenbeek
GUE/NGL : Alavanos , Carnero González, Ephremidis , Eriksson , González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové
Peres , Miranda, Pettinari , Puerta, Sjöstedt, Svensson
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Apolinário, Blak, Botz, Bowe, Bosch, Castricum, Caudron , Colom i
Naval , Corbett, Correia, Dankert, De Giovanni , Dührkop Dührkop, Elliott, Etti , Evans, Fantuzzi, Fayot,
Ghilardotti , Green , Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug , Hoff, Howitt, Katiforis, Kindermann, Kuhn ,
Kühne, Lange, Lindeperg, Lomas, McGowan, McNally, Mann Erika, Miller, Morgan, Moscovici ,
Murphy, Newens, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Sauquillo Pérez del Arco, Smith, Speciale, Tappin,
Terrón i Cusí , Theorin , Tomlinson , Truscott , Tsatsos , Vecchi , Waidelich, Walter, Wemheuer, Wibe ,
Wynn

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
Schroedter, Ullmann , Wolf
-

I-EDN : Berthu , Blokland, des Places , van der Waal

NI : Antony, Dillen; Vanhecke

PPE : Alber, Argyros, Banotti , Baudis , Bennasar Tous , Berend, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy , Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie , Cornelissen, Corrie,
Cunha, D'Andrea, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fernandez-Albor, Ferrer, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grossetête, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch , Herman , Hernandez Mollar, Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Langen , Langenhagen, Lenz,
Lucas Pires, Lulling , Maij-Weggen , Malangre, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Méndez de Vigo,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander,
Peijs , Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig , Sarlis,
Schiedermeier, Schlüter, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich,
Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Virgin
PSE : Medina Ortega

UPE: d'Aboville, Cabrol , Carrere d Encausse, Hermange, Schaffner,
(O)

UPE : van Bladel , Giansily, Ligabue, Pasty

2. 'Έκθεση Palacio Vallelersundi A4-0030/97

τροπ. 40
(+)

ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, De Luca, de Vries,
Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed,
Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ryynänen , Spaak,
Thors, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
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I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis , Krarup, des Places, de Rose, Sandbæk,
Striby, van der Waal

PPE : Brok, Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan,
Elles , Jackson, Kellett-Bowman, Lehne, Lenz, McMillan-Scott, Mather, Moorhouse, Perry, Plumb,
Provan , Rack, Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy
PSE: Barton, Billingham, Castricum, Crawley, Cunningham, David, Donnelly Alan John , Elliott, Evans,
Falconer, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Howitt, Hughes, Lomas, McCarthy, McMahon, Malone,
Miller, Murphy, Needle, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Spiers, Tappin, Titley, Truscott, Wynn
-

ARE: Dary , Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer,
Pradier, Sainion , Saint-Pierre , Scarbonchi , Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: Dybkjær
GUE/NGL : Ainardi, Alavanos, Castellina, González Alvarez, Herzog, Jové Peres , Manisco, Marset
Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Pailler, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa
Martinez, Theonas , Vinci
I-EDN : Souchet

NI: Amadeo, Dillen, Feret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel , Linser, Lukas,
Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen,
Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos,
Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín , Ferrer, Filippi ,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel,
Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langen,
Langenhagen, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha,
Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld , Soulier, Stasi , Stenzel ,

Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Baldarelli ,
Barón Crespo, Barzanti , Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Cabezon Alonso, Campos, Candal , Carlotti,
Camiti , Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot,

Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni , Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Etti,
Fayot, Fouque, Frutos Gama, Garcia Arias , Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Green, Gröner, Happart, Haug,
Hindley, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kühne, Lage, Laignel , Lambraki , Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci , Martin David
W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Myller, Napoletano, Newens,
Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Sindal , Smith ,
Speciale, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Torres Marques, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Wibe,
Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baggioni , Cabrol , Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Kaklamanis, Martin
Philippe
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Wolf
(O)

GUE/NGL : Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
NI : Celiai
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PSE : Tongue, Whitehead
UPE : Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi , Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes , Schaffner
V : Holm , Lindholm

3. 'Έκθεση Palacio Vallelersundi A4-0030/97

πρόταση της Επιτροπής
(+)

ARE: Dary, Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer,
Pradier, Sainion , Saint-Pierre , Scarbonchi , Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

ELDR: Andre-Leonard, Bertens, Boogerd-Quaak, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Gasòliba i
Böhm, Kofoed, Monfils, Olsson, Spaak, Vallvé, Wijsenbeek
GUE/NGL : Castellina

NI : Amadeo, Celiai, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Linser,
Lukas, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa
Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner,
Estevan Bolea, Fabra Vallés , Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gillis,
Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch,
Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski,
Keppelhoff- Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires , Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez
de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt,
Schröder, Secchi, Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Stasi , Stenzel, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W. G. , Viola

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Baldarelli , Barón Crespo,
Barzanti, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Cabezon Alonso, Campos, Candal, Carlotti , Camiti,
Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett,
Correia, Cot, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury,
Elchlepp, Etti, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Green,
Gröner, Happart, Haug, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten ,
Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kühne, Lage, Laignel , Lambraki ,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci ,
Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris,
Myller, Napoletano, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk,
Pons Grau, van Putten , Randzio-Plath, Rapkay , Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou,
Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz,
Sindal, Speciale, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Tongue, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van
Velzen Wim , Walter, Weiler, Wemheuer, West, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Ulimann, Wolf
-

ELDR: Cox, De Luca, Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Ryynänen
GUE/NGL : Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, de Rose, Sandbæk,
Souchet, Striby, van der Waal

Αριθ. C 132/ 1 18

| EL |

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Τετάρτη, 9 Απριλίου 1997

ΡΡΕ : Carlsson, Cassidy, Cederschiold, Jackson, McMillan-Scott, Mather, Perry, Plumb, Stevens

PSE : Ahlqvist, Barton, Hallam, Theorin, Wibe

UPE : d'Aboville , Andrews, Azzolini , Baggioni , van Bladel , Cabrol , Collins Gerard, Crowley, Danesin ,
Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Kaklamanis, Ligabue, Malerba,
Marin, Parodi , Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner
V : Holm , Lindholm
(O)

ELDR: Dybkjær, Väyrynen
GUE/NGL : Ainardi , Alavanos , Carnero González , González Alvarez , Jové Peres , Manisco , Marset

Campos, Miranda, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez,
Theonas , Vinci
I-EDN : Berthu

PPE : Kellett-Bowman, Provan, Stewart-Clark, Virgin

PSE : Billingham, Crawley , Cunningham , David, Donnelly Alan John , Evans, Falconer, Hardstaff,
Harrison, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes , McCarthy , McGowan, McMahon, Miller, Murphy , Needle,
Oddy, Pollack, Read, Seal , Skinner, Smith , Spiers, Thomas, Titley , Tomlinson, Truscott, Wynn
UPE : Baldi , Caccavale , Cardona

4. 'Εκθεση Palacio Vallelersundi A4-0030/97

ψήφισμα
(+)

ARE : Dary , Dell'Alba, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier,
Sainjon , Saint-Pierre, Scarbonchi , Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: Bertens, Brinkhorst, De Clercq, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kjer Hansen,
Monfils, Olsson, Plooij-van Gorsel , Spaak, Vallvé , Wiebenga
NI : Amadeo, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari , Le Pen, Le Rachinel , Linser, Lukas,
Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis ,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge , Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen,
Costa Neves, Cunha, Cushnahan , D'Andréa, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos,
Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin , Ferrer, Filippi ,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil , Garriga Polledo, Glase, Goepel , Grosch , Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San
Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lehne , Liese, Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Malangré , Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström , Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs , Pex , Piha,
Pimenta, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Reding , Redondo Jiménez,
Rinsche, Robles Piquer, Rovsing , Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis , Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schroder, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Stasi , Stenzel , Theato,

Thyssen, Tillich , Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lôpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Viola, von Wogau

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sânchez, Apolinário, Augias, Baldarelli , Barón Crespo,
Barzanti , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Carlotti , Camiti ,
Castricum , Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett,
Correia, Cot, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni , Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury ,
Elchlepp, Etti , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Green,
Gròner, Happart, Haug, Hindley, Hulthén , Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jons , Karamanou , Katiforis , Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel ,
Lambraki , Lange, Lindeperg , Linkohr, Lüttge, Lööw, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho,
Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten , Miranda de Lage, Morân Lopez, Morgan,
Myller, Napoletano, Newens , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo, Pery, Pons Grau , van Putten,
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Randzio-Plath, Rehder, Roth-Behrendt, Sakellariou , Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Stockmann, Tannert, Terron i Cusi, Thomas, Tongue, Torres
Marques, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead,
Willockx , Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern , Hautala, Kreissl-Dörfler, Müller, Roth , Schroedter, Tamino , Ullmann , Wolf
(-

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL : Eriksson , Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby, van der Waal

PSE : Ahlqvist, Hallam, Theorin, Wibe

UPE : Azzolini , Cabrol , Caccavale , Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin , Gallagher, Garosci ,
Giansily, Ligabue, Malerba, Marin , Parodi , Pasty, Rosado Fernandes
V : Cohn-Bendit, Holm , Lindholm

(O)

ELDR: Kofoed, Virrankoski , Väyrynen

GUE/NGL : Ainardi , Alavanos, González Alvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos,
Miranda, Mohamed Ali , Novo , Pettinari , Puerta, Ribeiro, Vinci
I-EDN : Berthu , des Places

PPE : Kellett-Bowman, Provan , Rübig , Stewart-Clark, Virgin

PSE : Barton , Billingham , Crawley , Cunningham , David, Donnelly Alan John, Evans, Hardstaff, Harrison,
Hendrick, Howitt, Hughes, McGowan , McMahon, Miller, Murphy , Needle, Skinner, Spiers , Titley,
Tomlinson , Truscott, Waddington , Wynn
UPE : Baldi , van Bladel , Donnay, Guinebertière, Kaklamanis

5. 'Έκθεση Ford A4-01 10/97
σύνολο

(+)

ARE: Dary, Dell'Alba, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer,
Saint-Pierre , Scarbonchi , Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , De Clercq, De Luca, de Vries, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens , Kjer Hansen , Kofoed, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen , Ryynänen, Spaak,
Thors, Vallvé, Virrankoski , Wijsenbeek

GUE/NGL : Ainardi , Alavanos , Carnero Gonzalez, Castellina, Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Jové
Peres , Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali , Novo, Ojala, Pailler, Pettinari , Puerta, Ribeiro,
Seppànen, Sierra Gonzalez, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson , Theonas, Vinci
NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas , Raschhoter, Sichrovsky

PPE: Alber, Anoveros Trias de Bes , Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Banotti , Bardong, Baudis ,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti , Cederschiöld,
Chanterie, Colombo Svevo, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andréa, De Esteban Martin , Deprez,
Dimitrakopoulos , Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez Martin , Ferrer,
Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Giinther, von Habsburg , Habsburg-Lothringen ,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel ,
Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen ,
Langenhagen, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin , Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens ,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex, Piha,
Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding ,
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Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas,

Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Baron Crespo,
Barton, Barzanti , Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal ,
Carlotti , Carniti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham , Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama,
Donnelly Alan John, Donner, Duhrkop Duhrkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Fouque, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel ,
Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller,
Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens , Newman, Paasilinna,
Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau , van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernândez, Sauquillo Pérez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann,
Tannert, Tappin, Terrön i Cusí, Theorin, Thomas, Titley , Tomlinson , Torres Marques, Truscott, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe,
Willockx, Wilson, Wynn , Zimmermann

UPE : d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, van Bladel, Cabrol , Caccavale, Cardona, Collins
Gerard, Crowley, Danesin , Donnay , Fitzsimons, Gallagher, Garosci , Guinebertière, Hyland, Kaklamanis ,
Ligabue, Malerba, Marin, Parodi , Pasty, Podestà, Poisson , Pompidou, Rosado Fernandes , Schaffner

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm , Mamère, Müller, Roth , Schroedter, Tamino, Ullmann, Wolf
-

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, de Rose, Souchet, Striby, van der Waal
NI: Dillen, Féret, Gollnisch, Lang Cari , Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke
(O)
NI : Cellai

PPE : Carlsson, Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Kellett-Bowman, Mather,
Moorhouse, Perry, Provan, Spencer, Sturdy

6. Έκθεση Garcia-Margallo y Marfill A4-0113/97
σύνολο

(+)

ARE: Dell'Alba, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier,
Saint-Pierre , Scarbonchi , Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Gasòliba i Böhm , Haarder, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel ,
Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski , Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Alavanos, Carnero González, González Alvarez, Herzog, Jové Peres, Mohamed Ali , Ojala,
Puerta, Vinci

I-EDN : Berthu, Blokland, Striby , van der Waal

NI: Hager, Linser, Raschhofer
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Bardong , Baudis , Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bôge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder,

Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti , Cederschiôld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andréa, De Melo, Deprez,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez
Martín, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo
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y Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetete, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese,
Lucas Pires, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Mariens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex,
Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas , Sonneveld,

Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich ,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Apolinário, Augias, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Barzanti , Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Carlotti ,
Castricum , Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,

Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Darras, David, De Giovanni , Desama, Donnelly Alan John ,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Frutos
Gama, Garcia Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison,
Haug, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel ,
Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally ,
Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller,
Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle , Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay , Roth-Behrendt,
Rothe, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Sindal , Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tappin, Terron i Cusi, Theorin ,
Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques , Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi ,
van Velzen Wim, Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx ,
Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini , Baggioni , Baldi , van Bladel, Cabrol , Caccavale, Cardona, Collins
Gerard, Crowley, Danesin , Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Killilea,
Ligabue, Malerba, Parodi, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini
V: Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Millier, Roth, Tamino, Ullmann, Wolf
(O)

GUE/NGL : Eriksson, Manisco, Marset Campos, Novo, Seppänen, Sierra Gonzalez, Sjöstedt, Sornosa
Martinez , Svensson , Theonas

I-EDN : de Gaulle , des Places , de Rose , Souchet

NI : Amadeo, Cellai , Dillen, Gollnisch, Lang Cari , Le Gallou, Martinez, Mégret, Stirbois, Vanhecke
UPE : Garosci , Poisson

7. Σύσταση Αλαβάνου A4-0103/97

απόφαση
(+)

ARE : Gonzalez Triviño, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi,
Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Brinkhorst, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Gasòliba i Böhm, Haarder, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen,
Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Alavanos, Carnero Gonzalez, Castellina, Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog , Manisco,
Marset Campos, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Sjöstedt, Theonas , Vinci
I-EDN : Berthu, Blokland, de Gaulle, des Places, de Rose, Souchet, Striby, van der Waal
NI : Amadeo, Cellai, Gollnisch, Hager, Linser, Lukas, Raschhofer
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ΡΡΕ: Alber, Areitio Toledo, Arias Canete, Banotti, Bardong, Bebear, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Capucho, Carlsson, Casini
Carlo, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves,
Cunha, Cushnahan, D'Andréa, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich,
García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Giinther, von

Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Liese, Lucas
Pires , McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mather, Matikainen-Kallström,
Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Plumb, Poettering, Pomés
Ruiz, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt,
Schröder, Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenzel , Stewart-Clark, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,

Valdivielso de Cué, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE : Adam, Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron
Crespo, Barton , Blak, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum ,
Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton ,
Crawley, Cunningham, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Duhrkop, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Green, Groner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Howitt, Hughes, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jons, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Kokkola, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy,
McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman,
Oddy, Paasilinna, Paasio, Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath , Rapkay,
Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Skinner, Smith, Spiers, Stockmann , Tappin , Terrôn i Cusí,
Theorin, Titley , Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, Weiler,
Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wilson, Wynn , Zimmermann
UPE : d'Aboville, Andrews, Azzolini , Baggioni , Baldi, van Bladel , Cabrol , Cardona, Collins Gerard,
Crowley , Danesin, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci , Guinebertière, Killilea, Malerba, Parodi ,
Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini
V : Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Muller,
Roth, Tamino, Ullmann , Wolf
(ELDR : Virrankoski

NI : Le Gallou , Martinez, Mégret, Stirbois
( O)
ELDR : Vallvé
I-EDN : Jensen Lis

NI : Dillen
PPE : Camisón Asensio
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997

(97/C 132/04)

ΜΕΡΟΣ

I

Διεξαγωγή της συνεδρίασης
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ . ΙΜΒΕΝΙ

Αντιπροέδρου
( Έναρξη της συνεδρίασης στις 10 π. μ.)

1 . Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών
Οι κυρίες Vaz da Silva και Schmidbauer γνωστοποίησαν ότι
ήταν παρούσες εχθές αλλά το όνομά τους δεν περιλαμβάνεται
στον κατάλογο παρόντων.
O κ. Kerr γνωστοποίησε ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ στην τελική
ψηφοφορία επί της έκθεσης Palacio Vallelersundi (Α4-0030/
97 ).

Τα συνοπτικά πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίασης εγκρί
νονται .

2. Πιστωτικά ιδρύματα

Δεύτερα το βράδυ κατα τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας
και περιέχεται στο παράρτημα της υπό εξέταση έκθεσης, δηλαδή
ότι δεν προτίθεται να παρουσιάσει νέα πρόταση που να
περιλαμβάνει τεχνικά μέτρα.
Παρεμβαίνει o κ. Liikanen, μέλος της Επιτροπής, που επιβε
βαιώνει τη θέση της τελευταίας .
Παρεμβαίνει o κ. Macartney επ' αυτής της θέσης.

O κ. Adam παρουσιάζει την έκθεση του
Παρεμβαίνουν o κ. Apolinário, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, η
κ. Langenhagen, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, οι κ.κ. d'Abo
ville, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, Teverson , εξ ονόματος της
Ομάδας ELDR, Νονο, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η κ.
McKenna, εξ ονόματος της Ομάδας V , οι κ.κ. Macartney, εξ
ονόματος της Ομάδας ARE, Souchet, εξ ονόματος της Ομάδας
I-EDN , Martinez, μη εγγεγραμμένος, η κ. Fraga Estévez, οι κ.κ.
Gallagher, Nicholson , Cunha και Imaz San Miguel .

*** I (συζήτηση)

H κ. Mosiek-Urbahn παρουσιάζει την εκθεσή της, την οποία
εξεπόνησε εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και
Δικαιωμάτων των Πολιτών, σχετικά με την πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά
την τροποποίηση — του άρθρου 12 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ
για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικη
τικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση της
δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος — των άρθρων 2, 6, 7 , 8
και των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ
σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών
ιδρυμάτων και — του άρθρου 2 και του παραρτήματος II της
οδηγίας 93/6/ΕΟΚ για την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των
επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων
(COM(99)0183 - C4-0258/96 - 96/01 21 (COD)) (Α4-0058/
97). Ομιλεί επίσης εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ.

Παρεμβαίνουν o κ. Harrison, συντάκτης γνωμοδότησης της
Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής
Πολιτικής, η κ. Oddy, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και o κ.
Liikanen, μέλος της Επιτροπής .
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης
Ψηφοφορία:Μέρος I, σημείο 22

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. HOFF

Αντιπροέδρου

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. McCartin και Liikanen, μέλος της
Επιτροπής .

H κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 23

4. Μετατροπή ορισμένων αλιευτικών δραστη
ριοτήτων των ιταλών αλιέων (συζήτηση)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του κ.
Baldarelli , την οποία εξεπόνησε εξ ονόματος της Επιτροπής
Αλιείας, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
που αφορά ένα ειδικό μέτρο που αποβλέπει στην προώθηση της
μετατροπής ορισμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων των Ιτα
λών αλιέων (COM(96)0682 - C4-0037/97 - 96/0308(CNS))
(Α4-0095/97 )

3. Διατήρηση αλιευτικών πόρων * (συζήτηση)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει την συζήτηση επί της δεύτερης
έκθεσης του κ. Adam, την οποία εξεπόνησε εξ ονόματος της

Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του
Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Baldarelli που ζητεί από την Επιτροπή να
αναφέρει ποια θα ήταν η θέση της σε ενδεχόμενη αναπομπή της
έκθεσης σε επιτροπή, και Liikanen , μέλος της Επιτροπής, o

οποίος εκτιμά ότι η έκθεση αυτή πρέπει να παραμείνει στην
ημερήσια διάταξη.

διατήρησης των αλιευτικών πόρων (COM(96)0296 — C4

O κ. Baldarelli ζητεί , εξ ονόματος της Ομάδας PSE, την

0388/96 - 96/0160(CNS )) ( Α4-0122/97 )

αναπομπή της έκθεσής του σε επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο
129 του Κανονισμού .

Παρεμβαίνει o κ. Macartney o οποίος ζητεί από τον κ. Πρόεδρο
να δώσει το λόγο κατ' αρχήν στην Επιτροπή προκειμένου η

Παρεμβαίνουν επ' αυτής της αίτησης οι κ.κ. Liikanen, Görlach

τελευταία να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτό που είπε τη

και Provan .
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Με ΗΨ (28 υπέρ, 12 κατά, 0 αποχή), το Σώμα εγκρίνει την
αίτηση αυτή. H έκθεση παραπέμπεται ως εκ τούτου σε επιτροπή.

Τροπολογίες που καταπίπτουν: 2 (2ο μέρος): μέχρι το σημείο
«δεδομένου ότι η μεταρρύθμιση»

Παρεμβαίνουν επί της ψηφοφορίας που μόλις διεξήχθη οι κ.κ.
Imaz San Miguel , Tamino που επισημαίνει ότι η κ. McKenna
είχε ζητήσει το λόγο πριν από τη ψηφοφορία και o κ. Imaz San
Miguel που επισημαίνει ότι και αυτός είχε ζητήσει το λόγο πριν
από την ψηφοφορία, για να ζητήσει ειδικότερα τη διαπίστωση
απαρτίας.

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά, η
παράγραφος 25 με ΟΚ.

5. Διαχείριση αλιευτικών προσπαθειών στη
Βαλτική * (συζήτηση)
O κ. Kindermann παρουσιάζει την εκθεσή του, την οποία
εξεπόνησε εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την
πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση
καθεστώτος διαχείρισης των αλιευτικών προσπαθειών στη
Βαλτική Θάλασσα (COM(96)()489 - C4-0017/97 - 96/
0244(CNS )) (Α4-0094/97 )

Παρεμβαίνουν η κ. Langenhagen, εξ ονόματος της Ομάδας
ΡΡΕ, καταρχήν επί της αναπομπής σε επιτροπή της έκθεσης
Baldarelli (Α4-0095/97 ), εν συνεχεία στη συζήτηση, o κ. Olsson ,
εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, η κ. Thors και o κ. Liikanen,

μέλος της Επιτροπής .

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία των τροπολογιών 1 και 2 :

— η κ. Wemheuer επισημαίνει ότι το πρώτο μέρος της
τροπολογίας 1 που κατατέθηκε από την Ομάδα PSE είναι
ταυτόσημο με το πρώτο μέρος της τροπολογίας 2 της Ομάδας
ΡΡΕ δεδομένου ότι η Ομάδα PSE είναι διατεθειμένη να
αποσύρει το δεύτερο μέρος της τροπολογίας της, που είναι
ταυτόσημο με το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 2 της Ομάδας
ΡΡΕ, ερωτά εαν η Ομάδα ΡΡΕ είναι διατεθειμένη να πράξει το
ίδιο

— o κ. Garriga Polledo, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ,
αποσύρει το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 2·

— η κ. Millier, εξ ονόματος της Ομάδας V, αναδέχεται το
δεύτερο μέρος της τροπ. 1 .

Χωριστές ψηφοφορίες: 42 , 43 , 79 (ARE)

H κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 24

Ψηφοφορίες κατά τμήματα:
τροπ. 1 (ΡΡΕ, PSE)

(H συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 π.μ. και επαναλαμβά
νεται στις 12 το μεσημέρι)

1ο μέρος : έως «εύλογο χρονικό διάστημα»
2ο μέρος: υπόλοιπο
Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ . FONTAINE

Αντιπροέδρου
ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

τροπ. 3 (ΡΡΕ, UPE)
ψήφισαν :

286

υπέρ :

160

κατα:

1 26

αποχές :

6. Χορήγηση απαλαγής (ψηφοφορία)
Εκθέσεις Wynn - Α4-0124/97 , Α4-0120/97, Dankert Α4-01 25/97 , Blak - Α4-0071 /97 , Bosch - A4-01 21 /97

τροπ . 1 ( 1ο μέρος) (ΡΡΕ, UPE)
ψήφισαν:
υπέρ:
κατα:

a) A4-0124/97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

αποχές :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Σώμα εγκρίνει την απόφαση (Μέρος II, σημείο 1 β)) .

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 3 με ΟΚ: 1 ( 1ο μέρος) με ΟΚ
Τροπολογίες που απορρίπτονται: 1 (2ο μέρος)
Τροπολογίες που καταπίπτουν: 2 ( 1ο μέρος )

364

55

κατα:

307

2

παρ. 25 (ΡΡΕ)
ψήφισαν :
υπέρ :

362

κατα :

46

αποχές :
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

6

18

υπέρ :
άπονες :

β) Α4-0120/97

360
336

τροπ. 1 (2ο μέρος) (V)
ψήφισαν :

Με ΗΨ (220 υπέρ, 4 κατα, 16 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το
ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 1 α)).

0

314
2

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος H, σημείο 1 β)).

H κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στο Σώμα ότι οι ψηφοφορίες που
δεν θα μπορέσουν να γίνουν κατά τη διάρκεια της παρούσας
ώρας των ψηφοφοριών θα μετατεθούν μετά τη λήξη των
ψηφοφοριών της συζήτησης επικαίρων.
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γ) Α4-0125/97

Παρεμβάσεις:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ I.

— μετά την ψηφοφορία επί της τροπ. 53 , o κ. Fabre-Aubrespy
επισημαίνει ότι η ψηφοφορία κατά τμήματα που πραγματοποι
ήθηκε ήταν μάλλον άχρηστη δεδομένου ότι το δεύτερο μέρος
αποτελούσε τροπολογία στο αρχικό κείμενο (H κ. Πρόεδρος
συμφωνεί ότι η προτεινόμενη διαδικασία είναι ορθή αλλά η
ψηφοφορία που διεξήχθει υπήρξε σαφής).

Το Σώμα εγκρίνει την απόφαση (Μέρος II, σημείο 1γ)).
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ II .

Το Σώμα εγκρίνει την απόφαση (Μέρος II, σημείο 1 γ)).

— πριν απο την ψηφοφορία επί της τροπ. 63 , η κ. Hautala
προτείνει προφορική τροπολογία στην εν λόγω τροπολογία που

δ) Α4-0071/97

αποσκοπεί να αντικαταστήσει τη λέξη «δε» από τη λέξη «αλλά»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Σώμα εγκρίνει την απόφαση (Μέρος II, σημείο 1 δ)).
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο I ό))
ε)

Α4-0121/97

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ I.

ώστε η πρόταση να διατυπωθεί ως εξής : «αλλά στις αρκτικές
κλιματικές συνθήκες». H κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν
υπάρχει αντίρρηση στην εν λόγω προφορική τροπολογία.
— πριν από την τροπ. 64, η κ. Hautala προτείνει μια
προφορική τροπολογία στην εν λόγω τροπολογία που αποσκο
πεί στο να γίνει η ίδια τροποποίηση με αυτή που έγινε στην
τροπολογία 63 . H κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει
αντίρρηση στην εν λόγω προφορική τροπολογία
Χωριστές ψηφοφορίες: 2· 10· 16· 18· 21· 34· 36 (UPE ) 44
(εισηγητή ) 45· 46 (UPE ) 55· 56· 57· 61 (ΡΡΕ)

Το Σώμα εγκρίνει την απόφαση (Μέρος II, σημείο 1 ε)).
Ψηφοφορίες κατά τμήματα:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ II .

Το Σώμα εγκρίνει την απόφαση (Μέρος II, σημείο 1 ε)).

τροπ. 53 (ELDR)

1ο μέρος: έως «κοινωνικοοικονομικές δυσχέρειες»
2ο μέρος : υπόλοιπο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 1 ε)).

7. Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ —
Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα — Ατμο

σφαιρική ρύπανση — Εξοικονόμηση καυσί
μων ***Ι (ψηφοφορία)
Εκθέσεις Mamère — Α4-0096/97, Lange — Α4-0 1 1 6/97 ,
Eisma — Α4-0099/97 και Gonzalez Alvarez A4-01 17/97

τροπ . 26 (ΡΡΕ)
1ο μέρος : 1ο εδάφιο
2ο μέρος : 2ο εδάφιο
3ο μέρος : 3ο εδάφιο

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:
τροπ . 25 (ΡΡΕ)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατα :

a) A4-0096/97

***/

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ C0M(96)Û248 - C4-0462/96 - 96/
0163(COD ):

αποχές :

ψήφισαν :
υπέρ :

O κ. Imaz San Miguel υπέγραψε επίσης τις τροπολογίες 61 και

κατα :

αποχές :

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1· 3 έως 5 (όλες μαζί) 2 - 6- 60
με ΗΨ ( 196 υπέρ, 186 κατά, 3 αποχές ) 8· 9· 11 έως 14 όλες
μαζί 10-61 με ΗΨ (265 υπέρ, 1 1 3 κατά, 1 0 αποχές ) 15,17 , 19
(όλες μαζί) 16, 18 , 20, 22 έως 24 (όλες μαζί) 21· 53 ( 1ο μέρος)
με ΟΚ 26 ( 1ο μέρος) με ΟΚ 26 (2ο μέρος) με ΟΚ και 26 (3ο
μέρος) με ΟΚ 62 με ΟΚ 27 έως 33 , 35 , 37 έως 39 (όλες μαζί)

τροπ. 53 (2ο μέρος) (ΡΡΕ)

34· 36· 40 έως 43 (όλες μαζί) 44· 45· 46· 47 με ΟΚ 48· 63

τροπ. 26 ( 1ο μέρος) (V)
ψήφισαν:
υπέρ :

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 54· 55· 56· 57· 25 με ΟΚ 53
(2ο μέρος) με ΟΚ 58 με ΗΨ ( 131 υπέρ, 268 κατά, 2 αποχές ) 59
με ΟΚ

Τροπολογίες που καταπίπτουν: 7· 52

Τροπολογίες που ακυρώνονται: 35 (κείμενο που περιέχεται
στην τροπολογία 34)

209
5

τροπ . 53 ( 1ο μέρος) (ΡΡΕ)

62 .

τροποποιημένη προφορικά 49 με ΟΚ 64 τροποποιημένη
προφορικά 51 με ΟΚ

406
192

ψήφισαν:
υπέρ:
κατα :

αποχές :

κατα :

αποχές :

τροπ. 26 (2ο μέρος) (V)
ψήφισαν :
υπέρ :
κατα :

αποχές :

405
213
188
4

406
173
229
4

406
355
48
3

384
214
163
7
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τροπ. 26 (3ο μέρος) (V)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατά :

411

363
46

αποχές :

2

τροπ. 62 (ΡΡΕ, UPE)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατά:

39 ( 1ο μέρος) με ΟΚ 39 (2ο μέρος) με 0Κ· 40· 90 ( 1ο μέρος)
90 (2ο μέρος) 41-86- 42 - 43 44 - με ΟΚ- 45 - 46- 47 με ΟΚ- 48 με
ΟΚ- 49- 50 με ΟΚ 51 - 52 - 53 έως 59 - 60- 61 έως 63 - 87-64- 88
και 89 (όλες μαζί) 65 - 66- 67 έως 70 όλες μαζί- 71-72 - 73· 74 με
ΟΚ 75 έως 85

Τροπολογίες που απορρίπτονται : 91
418

244

Τροπολογίες που καταπίπτουν: 94· 35

151

αποχές :

23

τροπ . 47 (ΡΡΕ, UPE)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατά:

412
288
1 19

αποχές :

Χωριστές ψηφοφορίες: τροπ . 3· 13· 15 - 18 - 23 - 27 - 28 - 31 έως
33 (όλες μαζί)- 41 - 42 - 46· 51· 53 έως 59 (όλες μαζί) 61 έως 63
(όλες μαζί) 64· 65· 67 έως 70 (όλες μαζί) 73 (η κ. Grossetête)

5

Ψηφοφορίες κατa τμήματα:
τροπ. 7 (UPE, η κ. Grossetête)

τροπ. 49 (UPE)
ψήφισαν:
υπέρ :

413

338

κατά :

73

αποχές :

2

1ο
2ο
3ο
4ο
5ο

μέρος :
μέρος :
μέρος :
μέρος :
μέρος:

εως «οδηγία 94/ 1 2/ΕΚ»
έως «πρόγραμμα auto-oil»
έως «και για την οικονομία»
έως «2000 και 2005 »
\>πόλοιπο

τροπ. 59 (ΡΡΕ)
ψήφισαν :

413

υπέρ :

130

κατα :

275

αποχές :

8

τροπ . 51 (ΡΡΕ, UPE)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατά:

τροπ. 19 (UPE, η κ. Grossetête)

lo μέρος : έως «2005 »
2ο μέρος : υπόλοιπο
τροπ . 39 (UPE)

406

326

1ο μέρος : πρώτο εδάφιο
2ο μέρος: υπόλοιπο

72

αποχές :

8

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτορπής όπως τροποποι
ήθηκε (Μέρος II, σημείο 2 α)).
ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

Με ΟΚ (V), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού
περιεχόμενου

ψήφισαν :

421

υπέρ:

325

κατά:

40

αποχές :

56

(Μέρος II, σημείο 2α)).

τροπ . 90 (ΡΡΕ)

1ο μέρος: πρώτο εδάφιο
2ο μέρος : δεύτερο εδάφιο

Αποτελέσματα των -ψηφοφοριών με ΟΚ:
τροπ . 21 (V)
ψήφισαν:
υπέρ:
κατά:

αποχές :

τροπ . 25 (V)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατά :

β) Α4-01 16/97

***/

αποχές :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ COM(96)0248 - C4-0463/96 - 96/
0164(COD):

τροπ . 29 (UPE)

O εισηγητής επισημαίνει ορισμένα λάθη στις διάφορες γλωσσι
κές αποδόσεις των τροπ . 25 , 39 και 87 .

υπέρ :

Τροπολογίες που εγκρίνονται : 1 , 2, 4 έως 6 (όλες μαζί) 3 - 7
( 1ο μέρος) 7 (2ο μέρος ) 7 (3ο μέρος) 7 (4ο μέρος) 7 (5ο
μέρος) 10 έως 12, 14, 16, 17 (όλες μαζί) 13 - 15 - 18· 19 ( 1ο

ψήφισαν :
κατά :

αποχές :

409
317
87
5

408
351
54
3

411
362
47
2

τροπ. 92 (V)
ψήφισαν :

μέρος ) 19 (2ο μέρος ) 93 με ΗΨ (246 υπέρ, 154 κατά, 6

υπέρ:

αποχές ) 21 με ΟΚ 22· 23· 24· 25 με ΟΚ 26· 27· 28· 29 με ΟΚ
30· 31 έως 33 (όλες μαζί) 34· 92 με ΟΚ 36 έως 38 (όλες μαζί)

κατά :

αποχές :

410
203
201
6
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τροπ. 39 ( 1ο μέρος) (V, UPE)
ψήφισαν :
υπέρ:
κατά:

αποχές :

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:

402
377
23

2

τροπ. 39 (2ο μέρος) (V, UPE)
ψήφισαν:

410

υπέρ :

366

κατά:

41

αποχές :

παρ . 17 (UPE)
ψήφισαν :
υπέρ :

390
379

κατα :

2

αποχές :

9

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 2 γ).

3
δ) Α4-0117/97

τροπ. 44 (V)
ψήφισαν:
υπέρ:

405
339

κατά :

61

αποχές :

τροπ. 47 (V, UPE)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατά :

αποχές :

τροπ . 48 (V, UPE)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατά :

αποχές :
τροπ. 50 (V, UPE)
ψήφισαν:
υπέρ:
κατά:

αποχές :

τροπ. 74 (V)
ψήφισαν :
υπέρ :
κατά :

αποχές :

5

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά.
Χωριστές ψηφοφορίες: παρ. 3 (ELDR, UPE), 5 , 22 (UPE)

402
326
72

4

393
321

Ψηφοφορίες κατά τμήματα:
παρ. 7 (ΡΡΕ)

1ο μέρος: κείμενο χωρίς το 3η παύλα
2ο μέρος : η παύλα αυτή

70

2

395

319
73

3

401
355
44

2

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποι
ήθηκε (Μέρος II, σημείο 26)).

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:

παρ. 6 (ΡΡΕ)
ψήφισαν :
υπέρ:
κατά :

αποχές :

αποχές :

αποχές :

κατά:

36

αποχές :

35

(Μέρος II, σημείο 2 β)).
γ) Α4-0099/97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

1

παρ. 7 (2ο μέρος) (ΡΡΕ)
ψήφισαν :
υπέρ :
κατά :

411
340

389
343
45

κατά :

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

ψήφισαν :
υπέρ :

6

παρ. 7 ( 1ο μέρος) (ΡΡΕ)
ψήφισαν :
υπέρ :

ΝΟΥ :

Με ΟΚ (V), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού
περιεχομένου

393
339
48

383
331
48
4

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 2ό)).
*

*

*

H κ. Προεδρος, υπενθυμίζοντας την δέσμευση που έλαβε την
προηγουμένη η Προεδρία (Μέρος I, μετά το σημείο 16),
προτείνει να τεθεί σε ψηφοφορία στη φάση αυτή η έκθεση
Crowley (Α4-01 08/97).
Παρεμβαίνει o κ. Puerta o οποίος ζητεί να τεθούν επίσης σε
ψηφοφορία σήμερα τα σημεία που αφορούν την Αλβανία και το
Χονγκ Κονγκ.

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά.
Χωριστές ψηφοφορίες: αιτ. σκ. ΙΖ, παρ. 14 έως 16 (όλες μαζί)
22· 24 και 25 (όλες μαζί) (UPE ) 26 (ELDR)

H κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι προβλέπεται μια ώρα ψηφοφο
ριών για απόψε για τα σημεία τα οποία δεν μπόρεσαν να τεθούν
σε ψηφοφορία σήμερα το πρωί.
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8. Απλοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την
εσωτερική αγορά (SLIM) (ψηφοφορία)
'Εκθεση Crowley — Α4-0108/97

Ψηφοφορίες κατα τμήματα:
τροπ . 18 (PSE, UPE)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

1ο μέρος : πρώτο εδάφιο
2ο μέρος: δεύτερο εδάφιο

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 με ΗΨ (219 υπέρ, 159 κατά, 2
αποχές ) 3 - 2 με ΗΨ ( 190 υπέρ, 139 κατά, 1 αποχή)

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποι
ήθηκε (Μέρος II, σημείο 4).

Τροπολογία που απορρίπτεται: 4

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά (η 7η
παύλα του προοιμίου με ΗΨ (235 υπέρ, 134 κατά, 1 αποχή), η
αιτ. σκ. H με ΗΨ (233 υπέρ, 134 κατά, 0 αποχή), το 1ο μέρος
της 8 με ΗΨ (218 υπέρ, 155 κατά, 1 αποχή)).

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

Με ΟΚ (V), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού
περιεχόμενου

Το δέυτερο μέρος της παρ. 8 απορρίπτεται.

ψήφισαν:
υπέρ :

374
330

Χωριστές ψηφοφορίες: 7η και 8η παύλα του προοιμίου, αιτ. σκ.

κατα :

29

H (ΡΡΕ)

αποχές :

15

(Μέρος II, σημείο 4).

Ψηφοφορίες κατά τμήματα:
παρ . 8 (ΡΡΕ)

*

1ο μέρος : κείμενο χωρίς την 1η παύλα
2ο μέρος : η παύλα αυτή

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 3).
*
*

*

*

*

Παρεμβαίνει o κ. Gallagher o οποίος, αναφερόμενος στα όσα
είπε η κ. Green προτείνει να ψηφιστούν και τα τελευταία σημεία
που είναι εγγεγραμμένα στην πρωινή ώρα των ψηφοφοριών,
κυρίως δε η έκθεση Adam Α4-0122/97 για την αλιεία.

H κ. Πρόεδρος επισημαίνει οτι θα πραγματοποιήσει ακόμη την
ψηφοφορία επί της έκθεσης Ghilardotti (Α4-01 15/97 ), η οποία
θα είναι η τελευταία πρωινή ψηφοφορία.

H κ. Πρόεδρος του επισημαίνει ότι το Σώμα αποφάσισε να μην
τεθούν πλέον σε ψηφοφορία το μεσημέρι παρά μόνο τα σημεία
που αφορούν την Αλβανία και το Χονγκ Κονγκ.

Παρεμβαίνει η κ. Green, η οποιά, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
επανέρχεται στην αίτηση που έκανε o κ. Puerta να ψηφισθούν
ήδη από το πρωί τα σημεία που αφορούν την Αλβανία και το
Χονγκ Κονγκ ζητεί, αφού επισημαίνει ότι όλα τα σημεία που
περιέχονται στη μεσημβρινή ώρα των ψηφοφοριών, δύο τουλά
χιστον από αυτά να εξεταστούν τώρα.

10. Κατάσταση στην Αλβανία (ψηφοφορία)

H κ. Πρόεδρος ζητεί τη γνώμη του Σώματος επ ' αυτής της
αίτησης .

Προτάσεις ψηφίσματος Β4-0300, 0336, 0337, 0338 , 0339,
0340 και 0341 /97

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0300 , 0336, 0338 , 0339 και
0340/97 :

Το Σώμα αποφασίζει να ψηφίσει επί των σημείων που αφορούν
την Αλβανία και το Χονγκ Κονγκ (Μέρος I, σημεία 10 και 14).

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής
βουλευτές :

Swoboda, Colajanni , Ρουμπάτης, Titley , Hoff και Imbeni ,

9. Διακρίσεις λόγω φύλου

**Ι (ψηφοφορία)

Έκθεση Ghilardotti — Α4-01 15/97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ COM(96)0340 - C4-0539/ 96- 96/
0196(PRT):

Τροπολογίες που εγκρίνονται : 2 με ΗΨ (217 υπέρ, 143 κατά, 6
αποχές ) 3· 4 και 5 (όλες μαζί) 6· 7· 8· 9 - 10· 11· 12· 13· 14· 15·
16· 17· 18 ( 1ο μέρος) 19- 20

Τροπολογίες που απορρίπτονται : 21· 22· 18 (2ο μέρος)
Τροπολογία που δεν τίθεται σε ψηφοφορία (άρθρο. 125, παρ.
1 , ε) τον Κανονισμού): 1

εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Pack και Castagnetti , εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
Azzolini , Pasty , Caccavale και Κακλαμάνης , εξ ονόματος
της Ομάδας UPE

Caligaris, Bertens και Frischenschlager, εξ ονόματος της
Ομάδας ELDR
Lalumière , εξ ονόματος της Ομάδας ARE
Pettinari και Παπαγιαννάκης
(Aelvoet, Cohn-Bendit και Tamino, εξ ονόματος της
Ομάδας V , υπέγραψαν επίσης)

που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο

Τροπολογίες που απορρίπτονται : 1 με ΗΨ ( 159 υπέρ, 205
κατά, 4 αποχές ) 3 με ΟΚ 4 με ΟΚ 2 με ΗΨ ( 169 υπέρ, 189

Χωριστές ψηφοφορίες: τροπ. 2· 3 (ΡΡΕ) 6 (UPE ) 8 (ΡΡΕ) 10

κατά, 2 αποχές )

( UPE ) 11 (ΡΡΕ, UPE ) 13 (ΡΡΕ ) 14 ( UPE ) 15· 16 ( ΡΡΕ ) 19
(UPE)

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά.
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Παρεμβάσεις:

Παρεμβάσεις:

— η κ. Pack προτείνει μια προφορική τροπολογία που
αποσκοπεί στο να προστεθούν στο τέλος της τροπολογίας 1 οι
λέξεις «και στην κυβέρνηση των Τιράνων».

— o κ. Titley προτείνει μια προφορική τροπολογία στην αιτ.
σκ. ΙΓ που αποσκοπεί να τροποποιήσει ως ακολούθως το τέλος

— η κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 124,
παράγραφος 6 του κανονισμού, περισσότεροι από 1 2 βουλευτές
είναι αντίθετοι στην προφορική αυτή τροπολογία και ως εκ
τούτου θέτει σε ψηφοφορία την τροπολογία 1 όπως ήταν
αρχικά.

της αιτιολογικής αυτής σκέψης: «... κοινωνικά δικαιώματα και
ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο της υπογραφής του Χάρτη των
αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων».

H κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση στην
προφορική αυτή τροπολογία.
Με ΟΚ (ΡΡΕ), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα, με τροποποιημέ
νη την αιτ . σκ. ΙΓ

Ψηφοφορίες κατα τμήματα:

ψήφισαν :

351

υπέρ:

323

αιτ . σκ. E (V)

κατα :

ίο μέρος: έως «Αλβανία»

αποχές :

2ο μέρος : υπόλοιπο

(Μέρος II, σημείο 6).
(H πρόταση ψηφίσματος Β4-01 85/97 καταπίπτει).

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:
τροπ. 3 (GUE/NGL)
ψήφισαν:
υπέρ:
κατα :

αποχές :

τροπ. 4 (GUE/NGL)
ψήφισαν:
υπέρ:
κατα :

αποχές :

3

25

368
46
320
2

367
73
292
2

Παρεμβαίνει η κ. Green σχετικά με τη διοργάνωση της ώρας
των ψηφοφοριών και την αναβολή ενός μέρους αυτής . H κ.
Πρόεδρος της επισημαίνει ότι η ημερήσια διάταξη προβλέπει
ήδη το ενδεχόμενο μιας ώρας ψηφοφοριών μετά τη λήξη της
συζήτησης επικαίρων .
(Τα άλλα σημεία που έχουν εγγραφεί στηην ώρα των ψηφοφο
ριών θα τεθούν σε ψηφοφορία απόψε μετά τις ψηφοφορίες επί
της συζήτησης επικαίρων.)

Με ΟΚ (GUE/NGL), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα
ψήφισαν:
380
υπέρ :
355
κατα :

αποχές :

8

17

(Μέρος II, σημείο 5).

(Οι προτάσεις ψηφίσματος Β4-0337 και 0341 /97 καταπί
πτουν).

Αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Wynn — Α4-01 20/97
—

γραπτές: οι βουλευτές Wibe, Ahlqvist και Theorin

Έκθεση Dankert — Α4-01 25/97

—

γραπτές: οι βουλευτές Wibe, Ahlqvist και Theorin

Έκθεση Mamère — Α4-096/97

11. Κατάσταση στο Χονγκ-Κονγκ (ψηφοφορία)
Προτάσεις ψηφίσματος Β4-0181 , 0182, 0183 , 0184, 0185,

—

0187 και 0282/97

γραπτές: οι βουλευτές Thors Grossetête Baudis Valver
de Lôpez και Hautala

Έκθεση Lange — A4-01 16/97
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0181 , 0182, 0183 , 0184 ,

— γραπτές: οι βουλευτές Caudron Baudis Berthu Ahlqvist,
Wibe , Theorin , Lööw , Andersson , Hulthén Kirsten M.

0187 και 0282/97 :

Jensen, Iversen Blak Sindal - Valverde Lôpez

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής
βουλευτές :

Έκθεση Gonzalez Alvarez — A4-01 17/97

Titley, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
Pasty , Azzolini , Caccavale, Δασκαλάκη και Van Bladel, εξ
ονόματος της Ομάδας UPE

—

Watson και Haarder, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR

Gahrton, Aelvoet, Aglietta, Mamère και Ripa di Meana, εξ
ονόματος της Ομάδας V
Dell'Alba και Dupuis, εξ ονόματος της Ομάδας ARE
που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο

γραπτές: οι βουλευτές Fitzsimons Burenstam Linder
Virgin Stenmarck Cederschiöld Hyland

Έκθεση Ghilardotti — Α4-01 15/97

—

προφορικές: η κ . Lulling

—

γραπτές: οι βουλευτές Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας
ΡΡΕ Leperre-Verrier- Fayot Caudron Lindqvist Blak
Andersson Theorin, Ahlqvist, Lööw, Wibe, HulthénCassidy
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O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της κοινής συζήτησης

— προφορικές: οι βουλευτές Ripa di Meana και Manisco
— γραπτές: οι βουλευτές Θεωνάς Wibe

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 17

Χονγκ Κονγκ

— γραπτές: οι βουλευτές Van Bladel Sjöstedt, Eriksson ,
Svensson

H ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επτά
προτάσεων ψηφίσματος (Β4-0288 , 0298 , 0307 , 0309, 0313 ,

*

*

13. Κατάσταση στο Ζαΐρ (συζήτηση)

0327 , 0330/97 ).
*

Παρεμβαίνουν για να παρουσιάσουν τις προτάσεις ψηφίσμα

Διορθώσεις/προθέσεις ανακοινωθεισών ψήφων
Έκθεση Wynn — Α4-0 1 20/97
O κ. Kindermann ήθελε να ψηφίσει υπέρ.
Έκθεση Manière — Α4-0096/97

Τροπ . 25
H κ. Torres Marques ήθελε να απόσχει
Τροπ . 47
O κ. Kittelmann και η κ. Lulling ήθελαν να ψηφίσουν υπέρ και
όχι κατά.

τος οι κ.κ. Fassa, Tindemans , Baldini , Kouchner, Vecchi , η κ.
Aelvoet και o κ. Pettinari .

Παρεμβαίνουν οι κυρίες Dury, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Taubira-Delannon , εξ ονόματος της Ομάδας ARE, οι κ.κ.
Amadeo, μη εγγεγραμμένος, και Marin, Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής .

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της κοινής συζήτησης
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 8

Έκθεση Lange — Α4-0 1 1 6/97

14. Ανθρώπινα δικαιώματα (συζήτηση)

Τροπ. 92
O κ. Stasi ήθελε να ψηφίσει κατά και οχι υπέρ.

H ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση δεκαπέντε
προτάσεων ψηφίσματος (Β4-0286 , 0289, 0296, 0311 , 0323 ,

Τροπ . 21 , 25 , 29 και 92
O κ. Soulier ήθελε να ψηφίσει κατά και όχι υπέρ .

0320, 0325 , 0332 , 0291 , 0301 , 0302 , 0306, 0315 , 0318 ,
0328/97 ).

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Κύπρος

(H συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.20 μ.μ. και επαναλαμβάνε

Παρεμβαίνουν για να παρουσιάσουν τις προτάσεις ψηφίσμα
τος η κ. Rothe, οι κ.κ. Χατζιδάκης, Monfils και Παπαγιαννάκης.

ται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ της κ. SCHLEICHER

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ . MARINHO

Αντιπροέδρου

Αντιπροέδρου

Παρεμβαίνει o κ. Wolf για να παρουσιάσει την πρόταση
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ

12. Συνθήκη ένωσης μεταξύ της Ρωσίας και της
Λευκορωσίας (συζήτηση)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση έξι προτά
σεων ψηφίσματος (Β4-0294, 0297 , 0308 , 0319, 0326 και
0329/97 ).

Παρεμβαίνουν για να παρουσιάσουν τις προτάσεις ψηφίσμα
τος η κ. Erika Mann, o κ. Bertens, η κ. Schroedter, η οποία
επισημαίνει επίσης ότι η ομάδα της ήθελε να υποβάλει μια

προφορική τροπολογία επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος.
Παρεμβαίνουν η κ. Erika Mann, η οποία επισημαίνει ότι η
Ομάδα PSE είναι υπέρ αυτής της προφορικής τροπολογίας, o κ.
von Habsburg, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, η κ. Van Bladel,
εξ ονόματος της Ομάδας UPE, o κ. Blot, μη εγγεγραμμένος, η κ.
Krehl και o κ. Marin, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η κ.
Schroedter, η οποία υποβάλλει μια ερώτηση προς την Επιτροπή
στην οποία o κ. Marin , απαντά, η κ. Erika Mann , η οποία
υποβάλλει επίσης μια ερώτηση προς την Επιτροπή στην οποία
o κ. Marin απαντά.

ψηφίσματος.
Παρεμβαίνει o κ. Κακλαμάνης, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, o
οποίος μεταξύ άλλων εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι o
κ. Marin , Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, συνομιλεί με έναν
βουλευτή αντί να παρακολουθεί τη συζήτηση, o κ. Marin, o
οποίος δικαιολογείται, και Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας
ELDR .

Τουρκεστάν/Κινα

Παρεμβαίνουν για να παρουσιάσουν τις προτάσεις ψηφίσμα
τος οι κ.κ. Bertens, Habsburg-Lothringen, Dupuis, Gahrton .
Παρεμβαίνουν o κ. Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, η
κ. Dybkjær, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, οι κ.κ. Ευφραιμί
δης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Blokland, εξ ονόμα
τος της Ομάδας I-EDN, και Amadeo, μη εγγεγραμμένος .
Κατάσταση στις φυλακές της Ρωσίας

H κ. Schroedter παρουσιάζει τη πρόταση ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει η κ. Lenz, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ.
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ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DAVID W. MARTIN

Λαος

Ανηπροέδρου

Παρεμβαίνει για να παρουσιάσει την πρόταση ψηφίσματος η κ.
Hardstaff.

Παρεμβαίνει o κ. Soulier, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ.

17.Συνΰήκη Ένωσης μεταξύ Ρωσίας και της
Λευκορωσίας (ψηφοφορία)
Προτάσεις ψηφίσματος Β4-0294, 0297 , 0308 , 0319, 0326

Βοσνία Ερζεγοβίνη

και 0329/97

Παρεμβαίνει για να παρουσιάσει την πρόταση ψηφίσματος o κ.
Posselt.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0294, 0297 , 0308 , 0319 ,
0326 και 0329/97 :

Κατάσταση στην Καμπότζη

—

κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής

Παρεμβαίνουν για να παρουσιάσουν τις προτάσεις ψηφίσμα
τος η κ. Guinebertière, οι κ.κ. Apolinário, Bertens και Telkäm

βουλευτές :
Hoff, Erika Mann, Krehl και Swoboda, εξ ονόματος της
Ομάδας PSE

per.

von Habsburg, Lehne και Δημητρακόπουλος, εξ ονόματος
της Ομάδας ΡΡΕ
Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR
Sornosa Martinez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Schroedter και Aelvoet, εξ ονόματος της Ομάδας V
Lalumière , εξ ονόματος της Ομάδας ARE

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Soulier, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ,
και Sichrovsky, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει o κ. Marin, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, επί του
συνόλου του σημείου « Ανθρώπινα Δικαιώματα».
H κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της κοινής συζήτησης
Ψηφοφορία : Μέρος I, σημείο 19

που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο

Τα διάφορα τμήματα του< κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά.
Χωριστές ψηφοφορίες: παρ. 1 (ELDR)
Παρεμβάσεις:

15. Υεμένη (συζήτηση)

Παρεμβαίνουν o κ. Friedrich, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, η
κ. Van Dijk, εξ ονόματος της Ομάδας V, και o κ. Marin,
αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

— η κ. Schroedter προτείνει εξ ονόματος της Ομάδας V,
προφορική τροπολογία που αποσκοπεί στο να περιληφθεί μια
νέα παράγραφος 4α που αντιστοιχεί στην παράγραφο 5 της
πρότασης ψηφίσματος Β4-0326/97 , που διατυπώνεται ως εξής :
«καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να θεσπίσει εκ νέου τις
απαραίτητες συνθήκες προκειμένου τα προγράμματα διεθνούς
βοήθειας υπέρ των θυμάτων της καταστροφής του Τσερνομπίλ
να εφαρμόζονται απρόσκοπτα ». O κ. Πρόεδρος διαπιστώνει
ότι δεν υπάρχει αντίρρηση να ληφθεί υπόψη η εν λόγω
προφορική τροπολογία που εγκρίθηκε.

H κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 7).

H ημερήσια διάταξη προβλέπει την πρόταση ψηφίσματος
(Β4-0293/97 ).

Παρεμβαίνει για να παρουσιάσει την πρόταση ψηφίσματος o κ.
Newens ..

Ψηφοφορία: Μέρος I , σημείο 20

18. Κατάσταση στο Ζαΐρ (ψηφοφορία)
Προτάσεις ψηφίσματος Β4-0288 , 0298 , 0307 , 0309, 0313 ,

16. Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην
Καρελία (Ρωσία) και τη Βουλγαρία (συζήτη
ση)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει μια κοινή συζήτηση, εννέα
προτάσεων ψηφίσματος (Β4-0295 , 0314, 0317 , 0335 , 0299,
0312 , 0316 , 0333 , 0334/97 ).

0327 και 0330/97

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0288/97

Το Σώμα απορρίπτει την πρόταση ψηφίσματος
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0298 , 0313 , 0327 και 0330/
97 :

Παρεμβαίνουν για να παρουσιάσουν τις προτάσεις ψηφίσμα
τος οι κ.κ. W.G. van Velzen , Παπακυριαζής, Goerens, Wolf,
Habsburg-Lothringen, Andersson και Gahrton..
Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Paasilinna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας I-EDN, οι κυρίες Zimmer
mann, Myller και o κ. Marin, αντιπρόεδρος της Επιτροπής .

H κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της κοινής συζήτησης
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 2 1

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής
βουλευτές :

Apolinário, Pons Grau και Dury, εξ ονόματος της Ομάδας
PSE

Tindemans , εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
Pettinari , Carnero Gonzalez, Gonzalez Alvarez και Marset

Campos , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Aelvoet και Telkämper, εξ ονόματος της Ομάδας V
που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο
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Τα διάφορα τμήματα του κείμενου εγκρίνονται διαδοχικά.

Λαος
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0291 /97 :

Ψηφοφορίες κατα τμήματα:

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 9 δ)).
αιτ . σκ. Δ (UPE)

1ο μέρος : έως «του Ζαΐρ»
2ο μέρος : εως «Ζαΐρ»
3ο μέρος : υπόλοιπο
Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 8).

(Οι προτάσεις ψηφίσματος Β4-0307 και 0309/97 καταπί

Βοσνία — Ερζεγοβίνη
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0301 /97 :

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 /ανάθ. 2/αναθ. 3· 4

πτουν.)

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά (οι
παράγραφοι 1 , 2, 3 καταπίπτουν λόγω της εγκρίσεως των
τροπολογιών).

19. Ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 9 ε)).

Προτάσεις ψηφίσματος Β4-0286, 0289, 0296, 031 1 , 0323 ,
0320, 0325 , 0332 , 0291 , 0301 , 0302 , 0306, 0315 , 0318 ,
0328/97

Κατάσταση στην Καμπότζη
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0302 , 0306, 0315 , 0318 και

Κύπρος
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0286/97 :

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 9 a))
Τουρκεστάν/Κινα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0289 , 0296, 0311 , 0323 ,
0320/97 :

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής
βουλευτές :

Habsburg-Lothringen, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
André-Léonard, Bertens και Larive, εξ ονόματος της
Ομάδας ELDR
Gahrton και Aglietta, εξ ονόματος της Ομάδας V

Dupuis, Hory και Dell ' Alba, εξ ονόματος της Ομάδας ARE
που\) αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις

0328/97 :

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής
βουλευτές :

Apolinário, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Soulier, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
Pasty , Azzolini, εξ ονόματος της Ομάδας UPE
Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR

Pettinari , Jové Peres, Ευφραιμίδης, Eriksson, Ojala, εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Telkämper, εξ ονόματος της Ομάδας V
Kouchner, εξ ονόματος της Ομάδας ARE
που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 9στ)) .

20. Υεμενη (ψηφοφορία)

ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 9 β)).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0293/97 :

Τροπολογίες που εγκρίνονται : 4· 2· 8· 9· 3 - 5· 1-6-7
Κατάσταση στις φυλακές της Ρωσίας

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0325 και 0332/97 :

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής
βουλευτές :

Apolinário, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Bertens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR
Lenz, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
Manisco, Sierra Gonzalez και Mohamed Ali , εξ ονόματος
της Ομάδας GUE/NGL

Schroedter, Roth και Aglietta, εξ ονόματος της Ομάδας V

Παρεμβάσεις:

— η κ. Roth επισημαίνει σφάλματα στο γαλλικό κείμενο της
τροπολογίας 9 δηλώνοντας ότι το αγγλικό κείμενο είναι το
πρωτότυπο. (O κ. Πρόεδρος της απαντά ότι θα γίνει έλεγχος
των διαφόρων γλωσσικών αποδόσεων.)
Με ΟΚ (ΡΡΕ), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα

Lalumière, Dupuis και Dell ' Alba, εξ ονόματος της Ομάδας

ψήφισαν :

183

ARE

υπέρ:

183

κατα :

0

αποχές :

0

που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο
Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 9 γ)).

(Μέρος II, σημείο 10)).
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21. Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην
Καρελία (Ρωσία) και τη Βουλγαρία (ψηφο
φορία)
Προτάσεις ψηφίσματος Β4-0295 , 0314, 0317 , 0335 , 0299,
0312 , 0316, 0333 και 0334/97 :

22. Πιστωτικά ιδρύματα

***Ι (ψηφοφορία)

Έκθεση Mosiek-Urbahn — Α4-0058/97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ COM(96)0183 - C4-0258/96 - 96/
0121(COD):

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 με ΗΨ ( 108 υπέρ, 76 κατά, 1

Βουλγαρία

αποχή ) 2

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0295 , 0314, 0317 και 0335/

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 3 με ΗΨ ( 85 υπέρ, 100
κατά, 0 αποχή) 4 με ΗΨ (93 υπέρ, 94 κατά, 0 αποχή)

97 :

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής
βουλευτές :

Παπακυριαζή, Zimmermann, Swoboda και Hoff, εξ ονό
ματος της Ομάδας PSE
Oostlander, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
Pasty και Azzolini, εξ ονόματος της Ομάδας UPE
Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR
Gutiérrez Diaz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Wolf και Müller, εξ ονόματος της Ομάδας V
Lalumière, Dell'Alba και Dupuis , εξ ονόματος της Ομάδας

Χωριστές ψηφοφορίες: τροπ. 3 (V)

Το Σώμα εγκρίνει τη πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποι
ήθηκε (Μέρος II, σημείο 12).
ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου
(Μέρος II, σημείο 12).

ARE
*

που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 11 a)).

*

*

Παρεμβαίνει o κ. De Vries που ζητεί από τον Πρόεδρο να
καλέσει τις πολιτικές ομάδες, που κατ' αυτόν έχουν ζητήσει

ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση επί όλων των τροπολογιών

Καρελία

στην έκθεση Adam Α4-01 22/97 και Baldarelli Α4-0095/97 , να

αναθεωρήσουν τη θέση τους.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0299 , 0312 , 0316 , 0333 και
0334/97 :

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής

O κ. Πρόεδρος του απαντά ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί
σαφώς λόγω της αναπομπής σε επιτροπή της έκθεσης Baldarel
li, που αποφασίστηκε σήμερα το πρωί (Μέρος I, σημείο 4).

βουλευτές :

Ahlqvist, Paasilinna και Miller, εξ ονόματος της Ομάδας
PSE

Piha και von Habsburg, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
Pasty και Azzolini, εξ ονόματος της Ομάδας UPE
Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR
Seppànen, Ojala, Sjöstedt, Eriksson και Svensson, εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Hautala και Schörling, εξ ονόματος της Ομάδας V
Lalumière, εξ ονόματος της Ομάδας ARE
που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 11 6)).

23. Διατήρηση αλιευτικών πόρων
ρία)

* (ψηφοφο

Έκθεση Adam — Α4-0122/97

H ψηφοφορία ετοιμάσθηκε βάσει της σύστασης της αρμόδιας
επιτροπής που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 114 του
κανονισμού.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(96)0296 - C4-0388/96 96/0160(CNS ):
Τροπολογίες που εγκρίνονται : 1 έως 10 και 12 έως 30 (όλες
μαζί) 1 1 με ΟΚ

*

*

*

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 35 , 37 έως 44, 5 1 έως 55 , 59
έως 75 (όλες μαζί) με ΟΚ 32, 33 , 34, 36, 56, 31 , 45 , 46, 47 , 48 ,

Παρεμβαίνει η κ. Aelvoet που διαμαρτύρεται για το γεγονός οτι
το Κοινοβούλιο απέρριψε την ένσταση, (Μέρος I, σημείο 3 των
ΣΠ της 9.4.1997 ), που αποσκοπούσε στο να συμπεριληφθεί η
πρόταση ψηφίσματος της Ομάδας V (Β4-0324/97) για το
Μεξικό, στη συζήτηση επικαίρων, με αποτέλεσμα να στερηθεί τη
δυνατότητα να σκήσει πίεση επί της Επιτροπής η οποία, μόλις
έγινε γνωστό, απέσυρε, υπό την πίεση της μεξικανικής κυβέρνη
σης, τις επιχορηγήσεις που είχαν εγκριθεί υπέρ της Ακαδημίας
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Μεξικό και οι οποίες θα
καταβληθούν μόνο μετά τις εκλογές στη χώρα αυτή .
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ

58

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:
τροπ . 11 (I-EDN)
ψήφισαν :
υπέρ :
κατα:

αποχές :

τροπ. 32 (I-EDN)
ψήφισαν :
υπέρ :
κατα:

ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

αποχές :

185
167
12

6

187
14
1 65

8
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τροπ . 33 (I-EDN)
ψήφισαν :
υπέρ :
κατά :

αποχές :

τροπ. 34 (I-EDN)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατά :

αποχές :

187
19
1 62

6

Με ΟΚ (ARE), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής
όπως τροποποιήθηκε
ψήφισαν:
200
υπέρ :
169
κατα :

21

αποχές :

10

(Μέρος II, σημείο 13).
191

20
166

5

Παρεμβαίνει o κ. Hallam για το ενδιαφέρον, που κατ ' αυτόν,
επιδεικνύεται από την ομάδα I-EDN για αυτό το θέμα και
σχετικά με την απουσία του Sir James Goldsmith .
ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

τροπ. 36 (I-EDN)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατά:

αποχές :

ΝΟΥ :

1 87
16
1 62

9

τροπ . 56 (UPE)
ψήφισαν:
υπέρ :

1 85
23

κατά :

159

αποχές :

τροπ. 31 (I-EDN)
ψήφισαν :
υπέρ :
κατά:

αποχές :

3

184
15
1 62

7

τροπ . 45 (UPE)
ψήφισαν :
υπέρ:

186
29

κατά :

150

αποχές :

τροπ. 46 (I-EDN)
ψήφισαν:
υπέρ:
κατά :

αποχές :

7

1 85
18
160

κατά :

156

4

200
29
164
7

υπέρ :
κατά :

αποχές :

τροπ. 79 (ARE)
ψήφισαν :
υπέρ :

198
32
156
10

κατά :

αποχές :

τροπ . 80 (ARE)
ψήφισαν :
υπέρ :

197
27
160
10

αποχές :

Με ΟΚ (ARE), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού
περιεχομένου
ψήφισαν:
205
υπέρ :
179
κατά :

14

αποχές :

12

(.Μέρος II, σημείο 13).

24. Διαχείριση αλιευτικών πόρων στη Βαλτι
κή * (ψηφοφορία)
Έκθεση Kindermann — Α4-0094/97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(96)0489 - C4-0017/97 96/0244(CNS ):

Τροπολογίες που εγκρίνονται : 1 έως 3 (όλες μαζί)

τροπ. 48 (UPE)
ψήφισαν:
υπέρ:

1 94
29

κατά :

1 54

11

τροπ. 58 (UPE)
ψήφισαν :
υπέρ :

192
23

κατά:

1 66

αποχές :

τροπ . 78 (ARE)
ψήφισαν :

7

1 94
34

αποχές :

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:

κατά:

τροπ. 47 (UPE)
ψήφισαν:
υπέρ :
αποχές :

Τροπολογίες που απορρίπτονται : 76· 77· 78 με ΟΚ 79 με ΟΚ
80 με ΟΚ

3

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποι
ήθηκε (Μέρος II, σημείο 14).
ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου
(Μέρος II, σημείο 14).
*

*

*
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Αιτιολογήσεις ψήφου:
Εκθεση Adam — Α4-0122/97

—

γραπτές: των βουλευτών Νονο, εξ ονόματος της Ομάδας
GUE/NGL Van der Waal εξ ονόματος της Ομάδας
I-EDN Andersson, Ahlqvist, Hulthén , Lööw, Theorin,
Wibe

26. Σύσταση προσωρινής επιτροπής (κατάθεση
πρότασης απόφασης)
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τη Διάσκεψη των
Προέδρων μια πρόταση απόφασης που κατατέθηκε σύμφωνα με
το άρθρο 135 , παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τη
σύσταση μιας προσωρινής επιτροπής επιφορτισμένης την
παρακολούθηση των συστάσεων που αφορούν τη ΣΕΒ (Β4

Εκθεση Kindermann- A4-0094/97

0350/97 ).

— γραπτές: των βουλευτών Andersson , Ahlqvist, Hulthén ,

H προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών έχει καθοριστεί για την
Πέμπτη 17 Απριλίου 1997 στις 12 το μεσημέρι η ψηφοφορία
θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23 Απριλίου 1997 στις 3 μ.μ.

Lööw , Theorin , Wibe
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

25. Αναγνώριση διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκ
παίδευσης (συζήτηση)
H κ. Fontaine παρουσιάζει την έκθεσή της, την οποία εξεπόνησε
εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμά
των των Πολιτών επί της έκθεσης της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την
κατάσταση εφαρμογής του γενικού συστήματος αναγνώρισης
διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θεσπίστηκε βάσει
του άρθρου 13 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ (COM(96)0046 —
C4-0 1 94/96 ) (Α4-0029/96).

Παρεμβαίνουν η κ. Palacio Vallelersundi , εξ ονόματος της
Ομάδας ΡΡΕ, οι κ.κ. Florio, εξ ονόματος της Ομάδας UPE,
Wijsenbeek, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, Blot, μη εγγε
γραμμένος, White, Wijsenbeek,επί της προηγούμενης παρέμ
βασης, Rosado Fernandes, Amadeo, Sichrovsky, η κ. Schmid
bauer, οι κ.κ. Marin, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Wijsen
beek, o οποίος υποβάλλει μια ερώτηση στην Επιτροπή στην

27. Ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνε
δρίασης
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η ημερήσια διάταξη της
αυριανής συνεδρίασης καθορίστηκε ως εξής :
9 π. μ.

— ψηφοφορία επι της διαδικασίας χωρίς έκθεση για το
καθεστώς στήριξης παραγωγών ορισμένων αρωσίμων καλ
λιεργιών *
— ψηφοφορία επί της έκθεσης χωρίς συζήτηση Nassauer για
την κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων *
— έκθεση Sainjon για τον ΕΟΧ *
— ψηφοφορία επί των κειμένων των οποίων η συζήτηση έχει
περατωθεί
— έκθεση Schmidbauer σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών
για άτομα με ειδικές ανάγκες (')

— έκθεση Needle σχετικά με την ολοκλήρωση των αναπτυσσο
μένων χωρών (')
— προφορική ερώτηση για την κρίση στον τομέα του ρυ
ζιού (')

οποία o κ. Marin απαπαντά.

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης

(Ληξη της συνεδρίασης στις 6.40 μ.μ.)

Ψηφοφορία: Μέρος I , σημείο 8 των ΣΠ της 11.4.1997

C)

Τα κείμενα θα τίθενται σε ψηφοφορία στο τέλος της συζήτησης.

Julian PRIESTLEY

David W. MARTIN

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος
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ΜΕΡΟΣ

II

Κείμενα πού εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. Απαλλαγή για τον γενικό προϋπολογισμό
α) Α4-0124/97

Ψήφισμα σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για τα μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν των
παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνοδεύει
την απόφαση απαλλαγής για το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το
οικονομικό έτος 1994 (COM(97)48 — C4-0108/97)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη το άρθρο 206 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

— έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 16 Απριλίου 1996 στο οποίο διατυπώνει τις παρατηρήσεις που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης περί χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για την
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 1994 ('),
— έχοντας υπόψη την έκθεοη της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν των
παρατηρήσεων στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής
για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος
1994 (COM(97)48 - C4-0108/97 ),

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α4-0 1 24/97),

1 . χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να συμπεριλάβει στον ισολογισμό του 1 996 ειδική ονομασία
στην οποία εμφαίνονται τα σημερινά οφειλόμενα ποσά μετά από βασικά λάθη που διεπίστωσε το Ελεγκτικό
Συνέδριο στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας
2. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα παρακολούθησης σε σχέση με τις ολίγες
περιπτώσεις του παραρτήματος IV της δήλωσης αξιοπιστίας του 1994 που εκκρεμμούν ακόμη, συμπερι
λαμβανομένων των μέτρων εις βάρος κρατών μελών που δεν εφάρμοσαν τους αντίστοιχους κανόνες
3.

καλεί την Επιτροπή :

α) να διατυπώσεις τις προτάσεις της με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλση του προϋπολογισμού,
ιδίως στον γεωργικό τομέα,
β) να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την απλοποίηση των κοινοτικών κανόνων για τη γεωργία, και
γ) να εξασφαλίσει την τήρηση των χρονικών ορίων για την καταβολή πληρωμών στα κράτη μέλη
4. επαναλαμβάνει το αίτημά του για την διάθεση αυξημένων ανθρωπίνων και υλικών πόρων για την
παρακολούθηση της εκτέλεσης της μεταρρυθμισμένης κοινής οργάνωσης αγοράς των οπωροκηπευτικών
5 . επιμένει στο να λάβει η Επιτροπή όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εκλείψουν οι ασυμβατότητες
μεταξύ κοινοτικών και εθνικών κανόνων και, κατά συνέπεια, να εκταμιευθούν αμελητί οι πληρωμές του
κοινωνικού ταμείου από τις εθνικές αρχές στους τελικούς δικαιούχους
6.
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική βάση των
επιδοτήσεων προς τις οργανώσεις καταναλωτών

C)

ΕΕ L 148 της 21.06.1996, σελ . 41 .
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7. ζητεί για μια ακόμη φορά να δοθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο πλήρης ελεγκτική πρόσβαση (φάκελοι
έργων, λεπτομερείς λογαριασμοί κλπ) σε σχέση με τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
8 . καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερείς προτάσεις που θα αποσκοπούν στην τόνωση της
αποτελεσματικότητας των δράσεων για τις οποίες απαιτείται ταχεία εφαρμογή στο πλαίσιο της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των όρων
χρηματοδότησης -

9. επισημαίνει ότι δεν έχει ακόμη λάβει το ζητηθέν έγγραφο στρατηγικής για το ρόλο του προγράμματος
Phare στην προετοιμασία των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για την είσοδο τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση- ζητεί από την Επιτροπή να προχωρήσει στη σύνθεση αυτού του εγγράφου
10. καλεί την Επιτροπή, για μια ακόμη φορά, να εξασφαλίσει ότι οι αντιπροσωπείες της στις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης καλύπτουν όλες τις δικαιούχες χώρες του προγράμματος Taris - ζητεί να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των διαφόρων έργων
1 1 . ζητεί όπως οι κανόνες που διέπουν τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται
επιτόπου, καθώς και οι ειδικές διατάξεις σε σχέση με το τοπικό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
κοινοτικής προέλευσης, να καλύπτουν όλες τις εξωτερικές αντιπροσωπείες της Επιτροπής

1 2. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το
Ελεγκτικό Συνέδριο.

β

Α4-0120/97

I.

Απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολο
γισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 1995, όσον αφορά τα Τμήματα I —
Κοινοβούλιο, II — Συμβούλιο, III — Επιτροπή, IV — Δικαστήριο, V — Ελεγκτικό Συνέδριο και VI —
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/Επιτροπή των Περιφερειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚΑΧ και ιδίως το άρθρο 78Ζ,

— έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 206,
—

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚΑΕ και ιδίως το άρθρο 180Β ,

— έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1995 ,
—

έχοντας υπόψη το λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
οικονομικό έτος 1995 (SEC(96) 0421 - C4-0280/96, SEC(96)0422 - C4-0281 /96, SEC(96)0423 C4-0282/96 , SEC(96)0424 - C4-0283/96),

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 1 995 καθώς και τις ειδικές
του εκθέσεις που συνοδεύονται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων (C4-0585/96) ('),
—

έχοντας υπόψη τη Δήλωση Αξιοπιστίας που υπέβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τις
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 1995
και την αντίστοιχη ειδική έκθεση (C4-01 10/97 ) (2), καθώς και τη σχετική δήλωση του Συμβουλίου
(C4-01 37/97 ),

C)
( 2)

ΕΕ C 340 της 12.11.1996 .
ΕΕ C 395 της 31.12.1996 .
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— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1997 (C4-01 33/97),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού καθώς και τις γνωμοδοτήσεις
της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής, της Επιτροπής Εξωτερικών
Οικονομικών Σχέσεων, της Επιτροπής Έρευνας, τεχνολογικής Ανάπτυξης και Ενέργειας, της
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, της
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και
Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, της Επιτροπής
Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας, και της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρω
σης (Α4-01 20/97 ),

1.

επισημαίνει ότι τα έσοδα και οι δαπάνες που εγκρίθηκαν για το οικονομικό έτος 1995 ανέρχονταν σε :
Ecu

—

Ecu

έσοδα :

— προβλέψεις που ενεγράφησαν στο γενικό
προϋπολογισμό
εκ των οποίων ΕΖΕΣ-ΕΟΧ

75.479.468.459,48
p.m.

75.479.468.459,48

—

πιστώσεις για υποχρεώσεις :
— πιστώσεις που εγκρίθηκαν στο γενικό
προϋπολογισμό
— πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 1 994
— πιστώσεις που διατέθηκαν λόγω ακύρω
σης, το 1995 , υποχρεώσεων που αναλή
φθηκαν σε προηγούμενα έτη
— πιστώσεις που διατέθηκαν κατόπιν επι
στροφής προκαταβολών
— πιστώσεις που< αντιστοιχούν σε έσοδα από
παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

80.237.708.598,62
532.459.749,04

0,0

15.547.396,00
68.385.231,80

80.854.100.975,46

—

πιστώσεις για πληρωμές :

76.897.430.484,04
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2.

χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση των ακόλουθων ποσών:
Ecu

α)

Ecu

έσοδα :

— γενικός προϋπολογισμός

75.077.120.775,19

(31.139.595,00)

εκ των οποίων ΕΖΕΣ-ΕΟΧ

75.077.120.775,19

β)

δαπάνες :

— πληρωμές από τις πιστώσεις του οικονομι
κού έτους

66.054.290.775,98

(25.840.134,97)

εκ των οποίων ΕΖΕΣ-ΕΟΧ

— πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 1 996

703.376.998,96

66.757.667.774,94

γ)

Υπόλοιπο οικονομικού έτους 1 995
— έσοδα οικον . έτους
— πληρωμές από τις πιστώσεις του
οικον . έτους
— εκ των οποίων ΕΖΕΣ-ΕΟΧ

—

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο
1 996

75.077.120.775,19
66.054.290.775,98

(.25.840.134,97)
703.376.998,96
- 66.757.667.774,94

— πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το
1 994 και ακυρώθηκαν
— συναλλαγματική διαφορά κατά το

+ 498.331.415,47

+ 402.753.417,31

οικον. έτος 1995

— υπέρβαση μεταφερθεισών μη διαχωρι
ζόμενων πιστώσεων:
— Επιτροπή
— άλλα θεσμικά όργανα

- 513,78
- 45.476,36

9.220.491.842,89

Υπόλοιπο οικονομικού έτους 1995
Το υπόλοιπο αυτό αντανακλά μόνο τη λογιστι

κή κατάσταση και δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες
που όντως πραγματοποιήθηκαν κατά το οικον.
έτος

δ) χρησιμοποίηση των πιστώσεων για αναλήψεις
υποχρεώσεων
ε) ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 1995

75.056.193.920,46
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ecu )

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ( Ecu)

13.328.376.712,43
100.056.069,68
2.235.845.335,31
13.528.084.910,70
700.836.745,28

Πάγιο ενεργητικό
Απογραφέντα
Τρέχον ενεργητικό
Λογαριασμοί ταμείου
Ι1ροπληρο)ΐ)είσες δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

29.893.199.773,40
22.944.409.238,73
4.841.428.242,73
1.595.207.121,77
512.155.170,17

Μόνιμα κεφάλαια
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Λογαριασμοί ταμείου
Δεδουλευμένες δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

29.893.199.773,40

3 . αναγνωρίζει οτι θα πρέπει ακόμη να διεξαχθούν τελικοί έλεγχοι στις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ τις οποίες
αναφέρουν τα κράτη μέλη και ότι ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω διορθώσεις των ποσών
4.
επιφυλάσσεται επομένως του δικαιώματος να επανεξετάσει τα ανωτέρω ποσά, στο μέτρο που
αναφέρονται στις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων, υπό το φως της απόφασης για την εκκαθάριση
των λογαριασμών για το οικονομικό έτος 1995 , η οποία θα του διαβιβασθεί για απόφαση που θα
συμπληρώνει την παρούσα απόφαση απαλλαγής

5.

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

απόφασης
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6. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα το οποίο περιέχει
τις παρατηρήσεις του στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (Σειρά L).

II .

Ψήφισμα που περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
αποφάσεως με την οποία χορηγείται απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 1995
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη το άρθρο 206 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 89 του δημοσιονομικοί) κανονισμού για το γενικό προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή και τα λοιπά Όργανα υποχρεούνται να
λάβουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για να δοθεί συνέχεια στις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών,

— επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, τα Όργανα υποχρεούνται, εφόσον τους το ζητήσει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υποβάλουν έκθεση για τα μέτρα που έλαβαν στη συνέχεια των
παρατηρήσεων αυτών, ιδίως δε για τις οδηγίες που απηύθυναν σε εκείνες από τις υπηρεσίες τους που
συμμετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού,
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1997 (C4-0 1 33/97),

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τα λοιπά έγγραφα που
μνημονεύονται στην απόφαση περί απαλλαγής (Α4-0120/97 ),
Γενικά ζητήματα

1 . χαιρετίζει το πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής και Ελεγκτικού Συνεδρίου, το
οποίο επιδείχθηκε εκ νέου κατά τη διαδικασία απαλλαγής για το 1994, πνεύμα που μόνο ευεργετικές
συνέπειες μπορεί να έχει στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται o προϋπολογισμός της Ένωσης
2 . αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύστασή του μόλις στις 17 Μαρτίου 1997 ,
καθιστώντας έτσι αδύνατο οιοδήποτε εποικοδομητικό διάλογο με το Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες
επιτροπές του σχετικά με θέματα που αφορούν την απαλλαγή
3 . επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στις προσπάθειες της Επιτροπής να δρομολογήσει, στο πλαίσιο του
SEM 2000, μια πρωτοβουλία για ένα νέο πνεύμα δημοσιονομικής διαχείρισης έχει συνείδηση του
γεγονότος ότι η εν λόγω πρωτοβουλία ξεκίνησε μόλις το οικονομικό έτος 1995 και ότι η επιτυχία της είναι
δυνατόν να κριθεί μόνο βάσει των πρακτικών της αποτελεσμάτων κατά τα προσεχή οικονομικά έτη
4. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη διαχειρίζονται το 80% του προϋπολογισμού της Ένωσης (κατά βάση,
γεωργικές δαπάνες και διαρθρωτικά ταμεία) και ότι, συνεπώς, υπό το φως του άρθρου 209Α της Συνθήκης,
φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και πιο συνετή διάθεση των
πιστώσεων

5 . επισημαίνει, παράλληλα, ότι τούτο δεν απαλλάσσει την Επιτροπή από την υποχρέωση να λαμβάνει
κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει την κανονικότητα στη διάθεση των πιστώσεων εκ μέρους
των κρατών μελών, καθώς και τη διόρθωση των σφαλμάτων

6 . καλεί τα κράτη μέλη να πληροφορήσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των
παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ούτως ώστε να μπορέσει να τα συμπεριλάβει στην έκθεσή της
σχετικά με τις ενέργειες που έπονται της απαλλαγής
7. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει μελλοντικά στο Κοινοβούλιο την έκθεση της σχετικά με τις
ενέργειες που έπονται της απαλλαγής το αργότερο έξι μήνες μετά την απόφασή του περί απαλλαγής

8 . υπογραμμίζει ότι η σύσταση του Συμβουλίου για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή σχετικά με
την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 1995 δεν
αποτελεί μέρος της απόφασης περί απαλλαγής μέχρι ότου η τελευταία εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
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H δήλωση αξιοπιστίας (DAS)

9 . εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο μπόρεσε να αποκομίσει
εύλογη βεβαιότητα πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι αναλήψεις υποχρεώσεων και τα έσοδα που
καταχωρήθηκαν στους λογαριασμούς ήσαν νόμιμες και κανονικές
1 0. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι o έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκάλυψε τις
βελτιώσεις που είχαν επέλθει από το οικονομικό έτος 1994 στον ενοποιημένο λογαριασμό εσόδων και
δαπανών

1 1 . επισημαίνει ότι η διαχείριση των πιστώσεων πληρωμών είχε και πάλι ως αποτέλεσμα υπερβολικά
μεγάλο αριθμό τυπικών και ουσιαστικών σφαλμάτων
12 . εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αρχίσει να υποβάλλει
λεπτομερέστερες παρατηρήσεις για ειδικούς τομείς δαπανών, προσφέροντας έτσι σημαντική βοήθεια στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζει o έλεγχος στα πλαίσια της DAS
1 3 . υπενθυμίζει ότι 0« προτιμούσε το Ελεγκτικό Συνέδριο να πραγματοποιεί αναλύσεις ειδικών τομέων
σε μεγαλύτερο βάθος και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη δυνατότητα σύνταξης Δηλώσεων Αξιοπιστίας για
τις δαπάνες στα επιμέρους κράτη μέλη, και στενής συνεργασίας με τις εθνικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου
στο πλαίσιο αυτών των αναλύσεων αναγνωρίζει ότι οι τρέχουσες πιστώσεις είναι περιορισμένες, και καλεί
το Ελεγκτικό Συνέδριο να συζητήσει μαζί του σχετικά με το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί καλύτερα

14. αναμένει από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, τις
προσπάθειες του για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας και της παρουσίασης της DAS , με στόχο να βελτιωθεί
η χρησιμότητά της στο πλαίσιο ενεργειών που θα στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου
των κοινοτικών δαπανών

15 .
μεριμνώντας για μεγαλύτερη συνοχή και διαφάνεια, καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρουσιάζει τα
αποτελέσματα των εργασιών του επί θεμάτων Δηλώσεως Αξιοπιστίας υπό μορφή συμπληρωματικού
κεφαλαίου στην ετήσια έκθεσή του

Ίδιοι πόροι

16. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κανονιστικά και διοικητικά μέτρα που να στοχεύουν στην
ενίσχυση των λογιστικών ελέγχων επί των εθνικών ελεγκτικών και διαχειριστικών συστημάτων, σε σχέση με
τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους
17 . ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει, σε παράρτημα του ετήσιου ισολογισμού (λογαριασμός
εσόδων και δαπανών) τη θέση κάθε κράτους μέλους όσον αφορά τα χρέη του προς την Κοινότητα που δεν
έχουν αποπληρωθεί ή παραγραφεί, με εξηγήσεις για κάθε περίπτωση
18 . επισημαίνει την πολυπλοκότητα των τελωνειακών ρυθμίσεων που περιγράφονται στην έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και την έκθεση της Προσωρινής Εξεταστικής Επιτροπής για την Κοινοτική
Διαμετακόμιση ζητεί από τις αρμόδιες επιτροπές του, υπό το φως των συμπερασμάτων και των συστάσεων
της Προσωρινής Εξεταστικής Επιτροπής , να διερευνήσουν πώς οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να
απλουστευθούν προκειμένου να βελτιωθούν o έλεγχος και η παρακολούθηση εφαρμογής τους
19 .
αναθέτει στις αρμόδιες επιτροπές του να μελετήσουν τις επιπτώσεις που θα έχουν στους ίδιους
πόρους οι μελλοντικές συμφωνίες τελωνειακής ένωσης, υπό το φως των διαπιστώσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης ΕΟΚ-Τουρκίας

20. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να μεριμνήσει το ίδιο, κατά προτεραιότητα, για την επαλήθευση της
αξιοπιστίας και εξαντλητικότητας του ΦΠΑ ως της βάσης υπολογισμού των ιδίων πόρων
21 . ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλο στατιστικό και μαθηματικό εργαλείο, με σκοπό τη
συμβολή στη μέτρηση της αξιοπιστίας των μεγεθών του ΑΕΠ των κρατών μελών, που χρησιμεύουν ως βάση
υπολογισμού των οικονομικών της Κοινότητας- ζητεί από την Eurostat να αποσαφινίσει το ρόλο της στην
ανάπτυξη του εργαλείου αυτού
22 . ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση κανονισμού για
την κατάρτιση προγράμματος δράσης που να βελτιώνει, στο πλαίσιο του σεβασμού των αρμοδιοτήτων των
κρατών μελών, την αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών των κρατών μελών για την είσπραξη ή
την ανάκτηση των ποσών κάθε είδους που οφείλονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό εκφράζει την ελπίδα

ότι το πρόγραμμα αυτό, αφενός προωθεί τα μέτρα αναδιοργάνωσης που κρίνονται αναγκαία από τα κράτη
μέλη για να καταστήσουν τη δράση τους περισσότερο συνεκτική, και αφετέρου ωθεί τα κράτη μέλη να
ενισχύσουν αριθμητικά το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την ανάκτηση και να βελτιώσουν την
επαγγελματική του κατάρτιση
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Γεωργικές δαπάνες
23 .

διαπιστώνει ότι οι δαπάνες για το ΕΓΤΠΕ Τμήμα Εγγυήσεων για το 1995 , ύψους 34,5 δισεκατ. Ecu

παρέμειναν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στις Δημοσιονο
μικές Προοπτικές, αναλογούσαν ωστόσο σε 52% , δηλ. σε περισσότερο από το μισό του συνόλου των
πληρωμών
24 . διαπιστώνει ότι με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ στους τομείς των δημητριακών και των αροτραίων
καλλιεργειών, θεσπίστηκαν, για μια μεταβατική περίοδο από το 1992 έως το 1996, σταδιακές άμεσες
εισοδηματικές ενισχύσεις για την αντιστάθμιση της μείωσης των θεσμικών τιμών, γεγονός που οδήγησε
αναπόφευκτα σε προσωρινή αύξηση των δαπανών προσαρμογής του συστήματος διαπιστώνει, περαιτέρω,
ότι παρά την αύξηση των δαπανών κατά το οικονομικό έτος 1995 , δεν τηρήθηκε η κατευθυντήρια γραμμή
για τη γεωργία, και οι πραγματικές γεωργικές δαπάνες του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων ήσαν κατά 1 1 %
χαμηλότερες από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού εμμένει στην άποψη ότι πρέπει οι
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εδιμβούργου το 1992
να τηρηθούν στο ακέραιο, και οι κατευθυντήριες γραμμές για τη γεωργία να τηρηθούν και στο μέλλον

25 . επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ελάχιστες προόδους πραγματοποίησαν για την
καλύτερη εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΚΟΑ στον τομέα του ελαιολάδου ζητεί, κατά
συνέπεια, από την Επιτροπή να εφαρμόσει αμέσως όλα τα μέτρα ελέγχου που προβλέπει η ισχύουσα
νομοθεσία, αντί να μεταθέτει την επίλυση του προβλήματος σε μία μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΟΑ, της
οποίας άλλωστε τα πρώτα δείγματα δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για έλεγχο των δαπανών

26. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 21ης Απριλίου 1993 , με τις παρατηρήσεις σχετικά με την απαλλαγή
της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1991 ('), με την οποία ζητούσε
από την Επιτροπή να αναστείλει τις πληρωμές για το ελαιόλαδο, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν
μπορέσουν να παράσχουν εγγυήσεις για ικανοποιητικούς ελέγχους σε εύλογο χρονικό διάστημα

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

27 . διαπιστώνει ότι, ακόμη και μετα την ετήσια παράταση της προθεσμίας εκ μέρους του ΕΚ, το
Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου για την καταβολή των πριμοδοτήσεων για ζώα και εκτάσεις, που θα
έπρεπε αρχικά να έχει καθιερωθεί σε όλα τα κράτη μέλη έως το τέλος του 1995 , δεν είναι ακόμη λειτουργικό
σε ορισμένα κράτη μέλη ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή, κατά την εκκαθάριση λογαριασμών να
προσδιορίσει τον κίνδυνο απωλειών για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και να προχωρήσει σε αντίστοιχου
ύψους δημοσιονομικές διορθώσεις για τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη
28 . ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να μελετήσει το συντομότερο δυνατόν την αποτελεσματικότητα
του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, όπου χρειάζεται,
προτάσεις βελτιώσεων

29. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει πως επί του παρόντος δεν υπάρχει
ικανοποιητικό σύστημα αναγνώρισης προβάτων και αιγών, και ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένου του
δημοσιονομικού ύψους των καταβαλλομένων πριμοδοτήσεων (περίπου 2 δισ. Ecu), να υποβάλει έως το
τέλος του έτους πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την αναγνώριση των προβάτων και των αιγών, κατά
τα πρότυπα της οδηγίας του Συμβουλίου για την αναγνώριση των βοοειδών

Εκκαθάριση λογαριασμών

30. διαπιστώνει ότι τα διορθωτικά ποσά που καθορίζει η Επιτροπή στο πλαίσιο της εκκαθάρισης
λογαριασμών θα έπρεπε να προσανατολίζονται αποκλειστικά στο ύψος των πραγματικών απωλειών ή τη
σοβαρότητα του κινδύνου απωλειών για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, και να μην είναι διαπραγματεύσιμα
βάσει άλλων κριτηρίων
31 . θεωρεί πως δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων εξακολουθεί να
ευθύνεται για το 36% των ουσιαστικών σφαλμάτων που εντοπίζονται από τη Δήλωση Αξιοπιστίας, τα
οποία αναλογούν σε ποσό που υπερβαίνει το 1 ,5 δισ. Ecu, και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, σε
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλους τομείς, πρόκειται για αχρεωστήτως καταβληθείσες πληρωμές που
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα η ανάκτηση των ποσών αυτών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ
να είναι προβληματική

C)

ΕΕ C 150 της 31.05.1993 , σελ . 104 .
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32. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν τα αποτελέσματα της ερευνάς σχετικά με
τη νομιμότητα και την κανονικότητα των αιτήσεων επιστροφών για την εξαγωγή φέτας από τη Δανία,
προκειμένου να καθοριστεί το ποσό που θα εκπέσει από την κοινοτική χρηματοδότηση
33 . ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης λογαριασμών, την ορθή χρήση των
πιστώσεων του ΕΓΤΠΕ που είχαν ως άμεσο ή έμμεσο προορισμό την πρόληψη και θεραπεία της ΣΕΒ κατά
τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών
Διάφορα θέματα

34. ζητεί από την Επιτροπή να το τηρεί ενήμερο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει εναντίον των
υπευθύνων για την ευρεία κατάχρηση του συστήματος ενισχύσεων για το βαμβάκι, σχετικά με τα
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ανακτά, καθώς και σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νέων
μέτρων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κοινής οργάνωσης αγοράς του βαμβακιού
35 . πιστεύει ότι οι κτηνοτρόφοι που εξασκούν εντατική χοιροτροφία θα έπρεπε να συνεισφέρουν
περισσότερο στα μέτρα για την καταπολέμηση του κλασικού χοιρείου πυρετού ζητεί, συνεπώς, από την
Επιτροπή να προωθήσει την αναθεώρηση των ισχυόντων κανονισμών
36. διαπιστώνει ότι πρέπει να εξετάσει κατά πόσο δικαιολογείται ακόμη η συνέχιση των επιδοτήσεων
της ΕΕ στους παραγωγούς ουΐσκυ, ύψους 40 εκατ . Ecu ετησίως επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει
να διευκρινιστεί αν η κατάργηση των εν λόγω ενισχύσεων θα αντέβαινε πραγματικά στο πρωτόκολλο αριθ.
19 της Συνθήκης για την προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Κοινή αλιευτική πολιτική

37 . ζητεί από τις αρμόδιες επιτροπές του να εξετάσουν αν οι σημαντικές πιστώσεις που έχει διαιρέσει η
Κοινότητα για την ενίσχυση της επίβλεψης της αλιευτικής δραστηριότητας είχαν όντως ως αποτέλεσμα την
αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων

38 . αποδοκιμάζει το γεγονός ότι κοινοτικές ενισχύσεις χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση ή τον
εκσυγχρονισμό μεταποιητικών επιχειρήσεων που δεν στάθηκε δυνατόν να λειτουργήσουν τελικά, διότι δεν
είχε προβλεφτεί η αναγκαία υποδομή ή διότι δεν είχε διασφαλιστεί η κανονικότητα της τροφοδοσίας με
ψάρια ζητεί από την Επιτροπή , να μην κάνει στο μέλλον δεκτά όλα τα έργα που πληρούν τις τυπικές
προϋποθέσεις, αλλά να προσπαθεί να αποκτά εύλογη βεβαιότητα ότι οι προωθούμενες επενδύσεις είναι και
αποδοτικές

Αιαρθρωτικά ταμεία
39.
εκφράζει την ανησυχία του για την ήκιστα ικανοποιητική σε ορισμένες περιπτώσεις απορρόφηση των
διαθέσιμων πιστώσεων αναθέτει στις αρμόδιες επιτροπές του να ερευνήσουν βαθύτερα την έκταση και τις
επιπτώσεις των προβλημάτων και να επεξεργαστούν σχετικές συστάσεις

40. εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το ποσοστό των
ουσιαστικών σφαλμάτων στα διαρθρωτικά ταμεία είναι σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο για το
σύνολο των πληρωμών του προϋπολογισμού
41 . ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει λύση για τα προβλήματα που έχουν σχέση με τον
προγραμματισμό, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης
42. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τα λογιστικά της στοιχεία με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
δυνατό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
— να προσδιορίζει το καταστατικό πλαίσιο το οποίο αφορούν οι υποχρεώσεις και οι πληρωμές
— να πιστοποιεί αν οι πληρωμές έχουν όντως πραγματοιηθεί
— να ενημερώνεται για την καθυστέρηση στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές και για το ποσό των
εκκρεμουσών υποχρεώσεων

43 . ζητεί, για μια ακόμα φορά, από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη τροποποίηση του άρθρου
24 του κανονισμού (ΕΟΚ) 4253/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 (') κατά τρόπο ώστε να
καταστεί δυνατή και υποχρεωτική η αποτελεσματική διορθωτική δράση που θα οδηγεί σε ανάκτηση :
—

όταν υπάρχει υποψία για οιαδήποτε παρατυπία (μη επιλεξιμότητα, μη τήρηση κοινοτικών διατάξεων,
μη συμμόρφωση με τις δέουσες υποχρεώσεις, μη εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων κλπ.), οπότε το
χρηματικό ποσό που προορίζεται για το εν λόγω σχέδιο/πρόγραμμα θα πρέπει να παγώνει για μια
ορισμένη χρονική περίοδο, κατά την οποία η Επιτροπή οφείλει να διερευνά την όλη υπόθεση,

C)
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— αν οι σχετικές διορθώσεις δεν λάβουν χώρα εντός ορισμένης προθεσμίας από τον τελικό δικαιούχο
και/ή το κράτος μέλος, οπότε τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα θεωρούνται ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα

44. αναμένει το σχέδιο κανονισμού που η Επιτροπή υποσχέθηκε σχετικά με το άρθρο 23 του
προαναφερομένου κανονισμού (ΕΟΚ) 4235/88· αναμένει ότι η πρόταση αυτή θα περιέχει, μεταξύ άλλων,
υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ενημέρωση σε όλα τα στάδια και σε επίπεδο μεμονωμένων
σχεδίων

45 . ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει σύστημα εκκαθάρισης των λογαριασμών, το οποίο να επιτρέπει
κατ' αποκοπή διορθώσεις, όπου αυτές φαίνονται δικαιολογημένες λόγω αδυναμιών των εθνικών
συστημάτων επιλογής, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου
Εσωτερικές πολιτικές
46.
επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ενσωματώσει στην ετήσια έκθεσή του
κεφάλαιο σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης στο σύνολο τους, το οποίο να εξετάζει ζητήματα
κοινά για τις διάφορες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον τίτλο 3 των Δημοσιονομικών
Προοπτικών

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ)

47 . ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει συντονισμένο σύστημα λογιστικού ελέγχου το οποίο να
στελεχώσει επαρκώς, για τον έλεγχο των συμβάσεων Ε&ΤΑ
48 . ζητεί από την Επιτροπή να εξαιρέσει από την ανάθεση οποιασδήποτε μελλοντικής σύμβασης με τις
υπηρεσίες της όσους συμμετέχοντες σε προγράμματα Ε&ΤΑ δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις ή παραβαίνουν κατάφωρα τους όρους συμβάσεων Ε&ΤΑ

49 . καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διεξαγάγει για το 1996 και τα επόμενα έτη ακριβή εκτίμηση των
διοικητικών δαπανών των ειδικών προγραμμάτων έρευνας του Τέταρτου Προγράμματος Πλαισίου, και
αυτό τόσο σε επίπεδο Επιτροπής και των εξωτερικοί της συμβούλων όσο και σε επίπεδο εκείνων που
λαμβάνουν πιστώσεις
PACTE και RECITE

50. σημειώνει ότι η αποκεντρωμένη δομή της διαχείρισης των περιφερειακών προγραμμάτων PACTE
και RECITE έχει οδηγήσει στην απουσία ελέγχου, σε κακή διαχείριση και σημαντικές καθυστερήσεις
πληρωμών από την Επιτροπή προς τους περιφερειακούς εταίρους καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει
τεχνικά και νομικά μέσα για την εξασφάλιση καλύτερης δομής σε ό,τι αφορά τη διαχείριση
Προηγμένες τηλεοπτικές υπηρεσίες

51 . επισημαίνει την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για αποφυγή της διαρκούς χρηματοδότησης
προηγμένων τηλεοπτικών υπηρεσιών από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ζητεί, συνεπώς, από τις αρμόδιες
επιτροπές του να συζητήσουν διεξοδικά το μέλλον του προγράμματος δράσης προηγμένων τηλεοπτικών
υπηρεσιών πριν από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού του 1 998
Ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης

52 . υποστηρίζει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ό,τι αφορά το Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης
για μια Ευρωπαϊκή Πολιτική Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την εγκαθίδρυση μιας ενιαίας διαδικασίας
επιλογής υπό την άμεση αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλεί την Επιτροπή να υποβάλει
προτάσεις τροποποίησης, στην προσεχή προσωρινή έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του προγράμμα
τος, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής

Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

53 . εκφράζει τη λύπη του για τον πρόχειρο και άνισο χαρακτήρα των σχεδίων που ενέκρινε το
Συμβούλιο στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέοεων
54.
εκφράζει τη λύπη του για τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο, με την απόφαση 95/402/JAI του
Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1995 ('), περιόρισε την Επιτροπή σε ρόλο απλής δημοσιονομικής
υπηρεσίας, όσον αφορά τη διαχείριση κονδυλίων που προορίζονται για συνεργασία στους τομείς της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων
(')
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55 . εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από τα εικοσιτρία συνολικά σχέδια που ενεγράφησαν στη
θέση του προϋπολογισμού Β5-800, η Επιτροπή είχε υποβάλει μόνο τα πέντε- καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή
να αξιοποιήσει περισσότερο τις δυνατότητές της για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε τομείς που
καλύπτονται από το άρθρο ΚΙ ( 1)-(6) της Συνθήκης
Δανεισμός

56. καλεί την Επιτροπή, υπό την ιδιότητα της ως εκπροσώπου των μετόχων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας στο ΕΤΑΕ να διασφαλίσει την καθιέρωση διαφανών ρυθμίσεων δημόσιου διαχειριστικού
ελέγχου που θα παρέχουν στο φορολογούμενο — επενδυτή τις απαραίτητες εγγυήσεις ως προς την
υπευθυνότητα του ΕΤΑΕ για τη χρησιμοποίηση του δημόσιου χρήματος

57 . καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο, το
συντομότερο δυνατό, για τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα της διευκόλυνσης της Κοπεγχάγης, με
ιδιαίτερη μνεία στη λειτουργία των κριτηρίων δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που εφαρμόζονται στις
επιδοτήσεις επιτοκίου

58 . καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις στη Διακυβερνητική Διάσκεψη, διευκρινίζοντας ότι τα
δικαιώματα διαχειριστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 0« επεκταθούν για να συμπεριλάβουν τα
συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των οργανισμών που διαχειρίζονται κοινοτικά κεφάλαια
Τομείς εξωτερικής πολιτικής

59 . εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη δυσαναλογία μεταξύ του μεγέθους και της
ποικιλότητας των προγραμμάτων, αφενός, και της ικανότητας για εκτέλεση τους, αφετέρου, που έχει ως
αποτέλεσμα την πολύ γρήγορη αύξηση των εκκρεμουσών υποχρεώσεων και τη δημιουργία σημαντικών
προβλημάτων στη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων των πιστώσεων
60. ζητεί από τις αρμόδιες επιτροπές του να εξετάσουν, στο πλαίσιο αυτό, αν αξίζει να διαχωριστεί η
πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη διαχείριση των προγραμμάτων και την υλοποίηση των
έργων

61 . ζητεί από τις αρμόδιες επιτροπές του να διερευνήσουν, με ποιο τρόπο μπορούν να βελτιωθούν η
ανεξαρτησία και η αξιοπιστία των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολο
γισμό, και πώς τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής μπορούν να αποτελέσουν ανατροφοδότηση στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της Κοινότητας

62 . ζητεί από την Επιτροπή να εναρμονίσει τις διαδικασίες προμηθειών στις διάφορες γενικές
διευθύνσεις που είναι αρμόδιες για εξωτερικές πολιτικές
63 . ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλάβει στο πρόγραμμα εργασιών του έρευνα σχετικά με την
επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής, των διαδικασιών και της κατανομής ανθρώπινων πόρων στον
τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, στην Επιτροπή
PHARE

64 . αποδοκιμάζει την απουσία σαφούς πολιτικής θεώρησης στα πλαίσια της Επιτροπής όσον αφορά
τόσο τις επιτεύξεις και την αποδοτικότητα του Phare, όσο και το μελλοντικό του ρόλο σχετικά με τη
συμβολή στην προσχώρηση των υποψηφίων ΧΚΑΕ στην ΕΕ ζητεί εκ νέου να πραγματοποιηθεί ανάλυση
της συνολικής επίπτωσης του Phare επί των χωρών αυτών κατά την τελευταία εξαετία και να χαραχθεί
σαφής στρατηγική για την προσεχή πενταετία
TACIS

65 . υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στα πλαίσια των
ενδεικτικών προγραμμάτων Tacis σε όχι περισσότερους από δύο τομείς παρέμβασης ανά δικαιούχο χώρα
πιστεύει ότι, αν εφαρμοστεί αποτελεσματικά, o περιορισμός αυτός θα δώσει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιηθούν αποδοτικότερα οι πόροι του Tacis ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει λεπτομερώς
σχετικά με την έκβαση της εν λόγω πρωτοβουλίας στην έκθεση που θα ακολουθήσει το παρόν ψήφισμα

66.

συνεχίζει να επισημαίνει με ανησυχία τη χρόνια αστάθεια σε ό,τι αφορά την επάνδρωση του

τμήματος εκείνου της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση του
προγράμματος Tacis και τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται για την αποδοτική διαχείριση του εν λόγω
προγράμματος καλεί την Επιτροπή, ελλείψει οιασδήποτε σοβαρής προοπτικής για διαίρεση νέου
προσωπικού, να προβεί σε ανασκόπηση της κατανομής του προσωπικού εντός της ΓΔ1Α και να περιορίσει
σοβαρώς τον αριθμό των υπό εξέταση σχεδίων στο πλαίσιο των προσπαθειών της να συγκεντρώσει τις
παρεμβάσεις του Tacis σε λιγότερους τομείς
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67 . εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του ως προς την υπέρμετρη βραδύτητα της διαδικασίας σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και τη δαπάνη χρηματικών πόρων στο πλαίσιο του
προγράμματος Tacis - πιστεύει ότι κανονικά δεν θα πρέπει να παρέχεται χρόνος πλέον του έτους μεταξύ της
ανάληψης υποχρεώσεως και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος Tacis
γι' αυτό το σκοπό, ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει αυτόματες διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες η
ανάληψη υποχρεώσεων \)α παύει να ισχύει αν δεν έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση εντός 18 μηνών
68 . ζητεί από την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει, στα πλαίσια του κανονισμού σχετικά με το πρόγραμμα
Tacis, την οικονομική της συμμετοχή σε δημόσια επενδυτικά σχέδια, ιδίως σε εκείνα στα οποία είναι
συγχρηματοδότης με άλλους χορηγούς

69 . τονίζει για άλλη μια φορά την εξαιρετική σημασία που αποδίδει στα προγράμματα πυρηνικής
ασφάλειας - αισθάνεται επομένως μεγίστη ανησυχία για την αδυναμία της Επιτροπής να εφαρμόσει
επωφελώς την πολιτική αυτή στο πλαίσιο των προγραμμάτων Phare και Tacis - καλεί την Επιτροπή να
συστήσει Επιχειρησιακή Μονάδα με ευθύνη, σε διϋπηρεσιακή βάση, για τη συγκέντρωση και αποτελεσμα
τικότερη χρησιμοποίηση των πόρων της Επιτροπής στον τομέα αυτό, και να δώσει απόλυτη πολιτική
προτεραιότητα στην άρση των διοικητικών, διαδικαστικών και νομικών εμποδίων που παρακωλύουν την
εφαρμογή του προγράμματος, και να ασκήσει κάθε δυνατή πίεση στις δικαιούχους χώρες προς το σκοπό
αυτό

Αναπτυξιακή συνεργασία

70. υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερο ειδικευμένο προσωπικό στους τομείς πολιτικής που
αφορούν την εξάλειψη της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την κοινωνική ανάπτυξη,
την κατάργηση των διακρίσεων βάσει του φύλου και το περιβάλλον, και τη μακροοικονομική πολιτική

7 1 . ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει εάν έχει χρηματοδοτήσει οποιοδήποτε τμήμα του ΕΤΑ από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ
72 . καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους στόχους της δημοσιονομικής ενίσχυσης, προκειμένου να
διασφαλίσει τόσο ότι η εν λόγω ενίσχυση θα χρησιμοποιείται σε κοινωνικούς τομείς κατά τρόπο επωφελή
για τους ανθρώπους που διαβιώνουν υπό συνθήκες φτώχειας, όσο και ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη δαπάνη
μεγάλων ποσών του προϋπολογισμού της αποδέκτριας χώρας σε κοινωνικούς τομείς

73 . πιστεύει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, με τη συνδρομή της Επιτροπής, πρέπει να
απλοποιήσει τις διαδικασίες για την αποδέσμευση πιστώσεων από το αποθεματικό ανθρωπιστικής
6οήΐ)ειας, προκειμένου να επισπευθεί η κινητοποίησή τους και να αποτραπεί έτσι η μεταφορά αχρησιμο
ποίητων πιστώσεων του ECHO στο επόμενο έτος

74 . αναθέτει στις αρμόδιες επιτροπές του να διερευνήσουν σε 6άί)ος,με βάση τα στοιχεία που είναι
γνωστά, κατά πόσο οι γυναίκες επωφελούνται των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Επιτροπής, σύμφωνα
με το ψήφισμα για το φύλο και την ανάπτυξη, που εξέδωσε το Συμβούλιο Υπουργών της 20ής Δεκεμβρίου
1 995 για την ισότητα ανδρών και γυναικών στη συνεργασία για την ανάπτυξη
75 . καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι 2 εκατ. Ecu θα δαπανηθούν για την ανάπτυξη
προγραμμάτων στον τομέα του αθλητισμού στα γκέττο της Νότιας Αφρικής και ζητεί λεπτομερή έκθεση για
το πώς θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω δαπάνη

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας

76. θεωρεί ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαχείριση της ΕΕ στο Μόσταρ και
για την επιτήρηση των εκλογών στην Παλαιστίνη επιβεβαιώνουν την άποψή του ότι έχει δημιουργηθεί στο
πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ επικίνδυνη σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής, με αποτέλε
σμα να παρεμποδίζεται το Κοινοβούλιο στην άσκηση του καθήκοντος του να ζητεί λογοδοσία από την
Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής

77 . ζητεί η διαχείριση και o έλεγχος των κοινών δράσεων να υπάγονται μελλοντικά στην απεριόριστη
αρμοδιότητα της Επιτροπής , από τη στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση, προκειμένου να διασφαλιστεί η
διαφάνεια, η συνέχεια και η αποτελεσματικότητα

78 . καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ομάδα προετοιμασίας η οποία,
βασιζόμενη στην κτηθείσα ως τώρα πείρα σε σχέση με τις κοινές δράσεις, θα εκπονήσει διαδικασίες που θα
επιτρέψουν την ταχύτερη και ομαλότερη δυνατή πραγματοποίηση των κοινών δράσεων από οργανωτική και
χρηματοδοτική άποψη.
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Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
79 . ζητεί απο την Επιτροπή να του υποβάλει έκθεση σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες, μετά την
εκκένωση του κτιρίου Berlaymont ανέλαβε υποχρέωση, σε αντίθεση προς τις δεσμεύσεις του βελγικού
κράτους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, να καταβάλει διάφορους φόρους επί της μίσθωσης

κτιρίων των οποίων δεν είναι ιδιοκτήτης
Επιδότηση τον CERI

80.
σε συνεχεία της επίσκεψης αντιπροσωπείας του στο CERI στη Φλωρεντία, συνιστά στην Επιτροπή
Προϋπολογισμών να διατηρήσει στο αποθεματικό τη χρηματοδότηση του εν λόγω κέντρου για το
οικονομικό έτος 1997 , εν αναμονή της παραλαβής περαιτέρω έκθεσης από την Επιτροπή Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Αποκεντρωμένες κοινοτικές υπηρεσίες
81.

ευχαριστεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις ετήσιες εκθέσεις του που καλύπτουν μέρος του 1 994 και το

έτος 1 995

82. υποστηρίζει την Επιτροπή Προϋπολογισμών όσον αφορά την πρόθεσή της να διαρθρώσει τα
διάφορα καταστατικά κατά τρόπο ώστε η Επιτροπή να ασκεί οικονομικό έλεγχο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να χορηγεί απαλλαγή, και το εισόδημα των υπηρεσιών να κατατάσσεται στους ιδίους πόρους
83 . επιμένει ότι, παρά το περιορισμένο προσωπικό, o διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ διατάξη και
υπολόγου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την λήψη κοινοτικών κονδυλίων
84. αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι o διαχωρισμός αρμοδιοτήτων τηρείται όσον αφορά το
προσωπικό, και προσβλέπει σε ένα νέο κοινό λογιστικό σύστημα το οποίο θα προβλέπει το διαχωρισμό των
λογιστικών λειτουργιών επιδοκιμάζει την πρόταση για ένα τέτοιο λογιστικό σύστημα, το οποίο θα
επέτρεπε στον οικονομικό έλεγχο να χορηγεί εγκρίσεις μέσω ανοικτής γραμμής από την Επιτροπή στις
Βρυξέλλες
85 .
καλεί εν τω μεταξύ την Επιτροπή να εφαρμόσει την πρόταση του Κοινοβουλίου για οικονομικούς
ελεγκτές μερικής απασχόλησης οι οποίοι θα συνδράμουν τις υπηρεσίες
SEM 2000

86 . καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις εσωτερικές διαδικασίες για την επιλογή, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση των μέτρων που χρηματοδοτεί άμεσα, καθώς και για την πληρωμή αντισταθμίσεων ή
την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
87 . φρονεί ότι το θέμα των εσόδων από τόκους κοινοτικών κονδυλίων, που ήδη τέθηκε στο πλαίσιο του
SEM 2000, απαιτεί βαθειά και προσεκτική εξέταση ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί κανονισμούς
σχετικά με τη χρησιμοποίηση ή, αν χρειαστεί, την ανάκτηση τόκων από κοινοτικά κεφάλαια στο μεταξύ,
αναθέτει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να εκπονήσει σχετική έκθεση

88 . προτρέπει την Επιτροπή να υλοποιήσει την αναγγελία της σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων
περί επιλεξιμότητας, σύμφωνα με το πλαίσιο του SEM 2000· ζητεί αναθεώρηση αυτών των κριτηρίων
επιλεξιμότητας πριν αρχίσει η επόμενη περίοδος προγραμματισμού
89 . ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύσει ειδική έκθεση σχετικά με την κατάσταση και τα
μέτρα προώθησης της ισότητας ευκαιριών
90.
επαναλαμβάνει την έκκλησή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει, ως μέρος της ετήσιας
έκθεσής του, κατάλογο όπου θα εκτίθενται όλες οι αρνήσεις έγκρισης εκ μέρους των οικονομικών ελεγκτών
των οργάνων και, όπου δει, οι απορριπτικές αποφάσεις.
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γ) Α4-0125/97
I.

Απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το
οικονομικό έτος 1995 — Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Παράρτημα Διαμεσολαβητής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του, και συγκεκριμένα το άρθρο 166, παράγραφος 3 ,

— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 13 των εσωτερικών
κανόνων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
— έχοντας υπόψη το λογαριασμό διαχείρισης και τον οικονομικό ισολογισμό σχετικά με το οικονομικό
έτος 1995 (SEC(96)0423 ),

— έχοντας υπόψη τη συμφωνία διοικητικής συνεργασίας η οποία συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στις 22 Σεπτεμβρίου 1995 ,

— έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το οικονομικό έτος 1995 ('),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α4-0125/97),
Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1.

εγκρίνει τα αριθμητικά στοιχεία με τα οποία κλείνουν οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

για το οικονομικό έτος 1995 με τα ακόλουθα ποσά:
Χρησιμοποίηση των πιστώσεων σε Ecu

Ίδιες πιστώσεις
για το οικον . έτος 1995

Διαθέσιμες πιστώσεις

843.321.000,00

Συναφθείσες αναλήψεις

832.109.823,19

Πραγματοποιηθείσες πληρωμές

774.547.627,94

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικ. έτος 1994
Άρθρο 7 , 16 )

57.074.787,04
-

49.285.491,93

Άρθρο 7 , lu)
-

-

-

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο
1996 :

— Άρθρο 7 , 1 β) δημ. καν.
— Άρθρο 7, 1α) δημ. καν.

57.562.195,25

Πιστώσεις προς ακύρωση

11.211.176,81

7.789.295,11

-

Δημοσιονομικός ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 1995 : 141.903.650
2.
φρονεί ότι ένα υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης πιστώσεων δεν αποτελεί, αυτό καθαυτό, απόδειξη
χρηστής χρησιμοποίησης αυτών των πιστώσεων εμμένει ωστόσο στο ότι σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής
λιτότητας, με έμφαση στις δαπάνες στον τομέα των ακινήτων, είναι σημαντικό να μπορούν οι διαθέσιμοι
πόροι να απορροφηθούν σύμφωνα με τη βούληση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής
3.
επισημαίνει ότι για ορισμένες θέσεις δαπανών τα ποσοστά χρησιμοποίησης πιστώσεων που
παρατηρούνται έχουν τεχνητό χαρακτήρα, δεδομένου ότι υπολογίζονται ύστερα από τη συνεκτίμηση
συμπληρωματικού(ών) και διορθωτικού(ών) προϋπολογισμού(ών), ποικίλων μεταφορών και συγκεντρωτι
κών μεταφορών θεωρεί ότι η συγκεκριμένη παρουσίαση των ποσοστών χρησιμοποίησης πιστώσεων
παρεμποδίζει την ορθή ανάγνωση των δημοσιονομικών εγγράφων ζητεί, κατά συνέπεια, προκειμένου να
υπάρχει διαφάνεια, κατά την παρουσίαση των ποσοστών χρησιμοποίησης, να γίνεται σαφής διάκριση
μεταξύ του αρχικού προϋπολογισμού, των διαφόρων τροποποιήσεων που εγκρίνει η αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή, και των συγκεντρωτικών μεταφορών

4. εκφράζει σχετικώς λύπη για το ότι στα τέλη του οικονομικού έτους 1995 έλαβαν χώρα σημαντικές
ακυρώσεις πιστώσεων φρονεί ότι σε πολυάριθμες περιπτώσεις οι ακυρώσεις αυτές θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί με μια αποτελεσματική οικονομική διαχείριση και οι οικείες πιστώσεις να χρησιμοποιηθούν
στο πλαίσιο «συνολικής» μεταφοράς ζητεί κατά συνέπεια από τις διοικητικές αρχές να λάβουν τα
προσήκοντα μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των περί ου o λόγος τομέων
C)

ΕΕ C 340 της 12.11.1996 .
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5 . εκφράζει ειδικότερα λύπη για το υψηλότατο ποσοστό ακύρωσης πιστώσεων στον τομέα της
πληροφόρησης του Κοινοβουλίου- αναθέτει σχετικώς στις αρμόδιες επιτροπές του να αποδώσουν όλως
ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην εκτέλεση αυτών των πιστώσεων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού
έτους όσο και στη δημοσιονομική επιδότηση αυτού του τομέα για το οικονομικό έτος 1 998·
6. αναθέτει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να πραγματοποιεί σε ετήσια βάση ανάλυση
του λογαριασμού διαχείρισης και του δημοσιονομικού ισολογισμού του Κοινοβουλίου του προηγούμενου
οικονομικού έτους εις προσοχήν της Επιτροπής Προϋπολογισμών, προκειμένου να μπορούν να εξαχθούν
τα προσήκοντα συμπεράσματα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του θεσμικού οργάνου για το
επόμενο οικονομικό έτος

7 . ζητεί από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές να βελτιωθεί το ταχύτερο δυνατόν το σύστημα πληρωμής
των εξόδων που απορρέουν από τις παροχές των ελεύθερων διερμηνέων, προκειμένου να μπορέσει το
Κοινοβούλιο να ελέγχει τις σχετικές πιστώσεις και να τις διαχειρίζεται κατά τρόπο σύμφωνο με τις
διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, τηρουμένης της σχετικής διοργανικής συμφωνίας ζητεί επ'
αυτού να υποβληθεί έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
8 . ζητεί από τους διάφορους χρήστες της διερμηνείας να βελτιώσουν τον προγραμματισμό των
εργασιών τους και να αποφεύγουν καθυστερημένες ακυρώσεις συνεδριάσεων, οι οποίες βλάπτουν την ορθή
χρησιμοποίηση των διατιθέμενων πόρων ζητεί να λαμβάνονται προσήκοντα μέτρα επιβολής κυρώσεων
όταν κρίνεται αναγκαίο
9 . εκφράζει λύπη για τη σημαντική καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της απογραφής 1994 του
θεσμικού οργάνου, ζητεί δε να περατωθεί η επόμενη απογραφή ( 1997) το ταχύτερο δυνατόν

10. ζητεί όπως οι πιστώσεις που εγγράφονται στις θέσεις 3705 και 3706 να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα
με τις δημοσιονομικές παρατηρήσεις των θέσεων αυτών υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να καταρτισθεί το
συντομότερο δυνατόν ένα εναρμονισμένο σύστημα παρουσίασης των λογαριασμών
1 1 . ιιπογραμμίζει ότι η διαφορά εκ 4 . 1 36. 1 25 βελγικών φράγκων μεταξύ του Ταμείου και της λογιστικής,
ποσό εκτός απαλλαγής για το οικονομικό έτος 1982, θα πρέπει να διακανονιστεί όταν απαγγείλει την
απόφασή του το Εμποροδικείο του Λουξεμβούργου στην υπόθεση της προσφυγής που ασκήθηκε στις 22
Μαρτίου 1995 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της Royale Belge S.A. , με την οποία το Κοινοβούλιο
είχε συνάψει, στις 30 Ιουνίου 1 976, την ασφαλιστική σύμβαση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 75
του δημοσιονομικού κανονισμού

12

χορηγεί απαλλαγή στο Γενικό Γραμματέα του για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το

οικονομικό έτος 1 995

Όσον αφορά το Διαμεσολαβητή
13 .
σημειώνει ότι, ως εκ της ενάρξεως των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή τα τέλη του
Σεπτεμβρίου 1995 , οι πιστώσεις που του χορηγήθηκαν ανελήφθησαν μόνο σε ποσοστό 15,67%·
*
*

14.

*

εξουσιοδοτεί τη χορήγηση απαλλαγής στον υπόλογο για το οικονομικό έτος 1995 .

II.

Απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση τον προϋπολογισμού για το
οικονομικό έτος 1995, Τμήματα IV — Δικαστήριο, V — Ελεγκτικό Συνέδριο, VI — Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή/Επιτροπή των Περιφερειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη το άρθρο 203 , παράγραφος 10, της Συνθήκης για την ΕΚ,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 22, παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού,
—

έχοντας υπόψη το λογαριασμο διαχείρισης και τον οικονομικό ισολογισμό σχετικά με το οικονομικό
έτος 1995 (SEC(96)0423 ),

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 1995 ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α4-0125/97).
Όσον αφορά το Δικαστήριο

1.
εκφράζει λύπη για το ότι το Δικαστήριο άργησε να ευαισθητοποιηθεί για τα προβλήματα που θέτει η
παρουσία αμιάντου στο κτίριο «Palais». Υπογραμμίζει ότι — παρά την αναγνώριση εκ μέρους του
Δικαστηρίου, ήδη το 1995 , της ανάγκης απομάκρυνσης του προσωπικού από το εν λόγω κτίριο σχετικώς
γρήγορα — το εν λόγω κτίριο εξακολουθεί να παραμένει πλήρες προσωπικού
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2. ζητεί σχετικώς από το Δικαστήριο να εξεύρει το ταχύτερο δυνατόν και σε συνεργασία με τις
λουξεμβουργιανές αρχές προσήκουσα λύση στο πρόβλημα εγκατάστασης των υπηρεσιών που βρίσκονται
τώρα στο εν λόγω κτίριο εμμένει στο ότι θα πρέπει οι αρχές του Μεγάλου Δουκάτου να επιβαρυνθούν με το
κόστος αυτής της ενέργειας που απορρέει από την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτη του/των σχετικού/κών
κτιρίου/ων

Όσον αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο

3 . επαναλαμβάνει το αίτημά του που συνίσταται στο να συνοδεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο τα σχέδιά του
μεταφοράς πιστώσεων, ιδίως στο εσωτερικό κεφαλαίων, από τις προσήκουσες αιτιολογήσεις
Όσον αφορά την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την
Κοινή Οργανωτική Δομή

4. εκφράζει λύπη για το ότι η έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή Περιφερειών όσον αφορά την πολιτική της
στον τομέα των προσλήψεων δεν είναι, ως εκ της φύσεώς της, ικανή να διασκεδάσει τις ανησυχίες του
Κοινοβουλίου επί του> θέματος, οι οποίες εκφράστηκαν στην απόφασή του όσον αφορά την απαλλαγή για το
1994 (άλλα τμήματα) καλεί σχετικώς την Επιτροπή Προϋπολογισμών να λάβει αυτό το στοιχείο υτόψη
κατά τις συζητήσεις της για τον προϋπολογισμό και το οργανόγραμμα της Επιτροπής Περιφερειών για το
1998·

5.
αναμένει τα πορίσματα του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου που ζήτησε το Κοινοβούλιο σχετικά με τα
έξοδα αποστολής και ταξιδιού των Μελών της Επιτροπής των Περιφερειών, που αναμένεται να
ανακοινωθούν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

6. ζητεί από την ΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών να υποβάλουν στην Επιτροπή Ελέγχου του
Προϋπολογισμού, πριν από την πρώτη ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού 1 998 , έκθεση για το σύνολο
των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις τον Ελεγκτικού
Συνεδρίου όσον αφορά τη λειτουργία της ΚΟΔ
7.
αναθέτει στην Επιτροπή του για τον Έλεγχο του Προϋπολογισμού να προβλέψει κατάλληλη
διαδικασία, ξεκινώντας από τη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 1 996, προκειμένου να
εξετάσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά το Τμήμα II ( Συμβούλιο )

8 . χορηγεί απαλλαγή στους Γενικούς Γραμματείς του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων τους και των αντιστοίχων συμβουλευτικών οργάνων για το
οικονομικό έτος 1 995
*
*

*

9.
αναθέτει στον Προεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στα ενδιαφερόμενα θεσμικά και
συμβουλευτικά όργανα.

δ)

Α4-0071/97
I.

Απόφαση που χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή για τη διαχείριση της ΕΚΑΧ για το οικονομικό
έτος 1995

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη τα κάτωθι ποσά και που περιέχονται στις δημοσιονομικές καταστάσεις της ΕΚΑΧ στις

31 Δεκεμβρίου 1995 ('), την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 28ης Ιουνίου 1996 με την οποία
αυτό βεβαιώνει ότι οι εν λόγω δημοσιονομικές καταστάσεις απεικονίζουν πιστά τα περιουσιακά
στοιχεία και την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα στις 31
Δεκεμβρίου 1995 , καθώς και το αποτέλεσμα των πράξεων της ΕΚΑΧ για το οικονομικό έτος που
έκλεισε κατά την ημερομηνία αυτή,
1 . χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή για τη διαχείριση της ΕΚΑΧ κατά το οικονομικό έτος 1995 , βάσει
των κάτωθι αριθμητικών στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού διοικητικής λειτουργίας
για το οικονομικό έτος 1995·

2.
αναθέτει στον Πρόεδρο του> να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που περιέχει τις
παρατηρήσεις του στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στη Συμβουλευτική
Επιτροπή της ΕΚΑΧ και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα ( σειρά L).
C)

ΕΕ C 251 της 29.08.1996 , σελ . 3 και 29 .
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Ισολογισμός της ΕΚΑΧ στις 31 Δεκεμβρίου 1995
( όλα τα ποσά σε Ecu )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
3 1 Δεκεμβρίου 1 995 31 Δεκεμβρίου 1994

Διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Απαιτήσεις κατά πελατών
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης
Ενσώματα και ασώματα στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά στοιχεία ενεργητικοί'
Ρυθμιστικοί λογαριασμοί

1 421 415

919
626
971
124

1 568 013
3 824 637 480
3 719 792 996
1 623 567 580
11 491 861
13 518424
290 270 762

8 713 094 055

9 484 847 117

3 307 530 417

4 082 907 357

3 453 954 768
3 268 881 232
1 691
5
30
261

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμοί'

340
297
376
821

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31 Δεκεμβρίου 1995 31 Δεκεμβρίου 1994

Οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα
Οφειλές που αντιπροσωπεύονται από παραστατικό τίτλο
Λοιπά στοιχεία παθητικού

Ρυθμιστικοί λογαριασμοί
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Αναλήψεις υποχρεώσεων για τον επιχειρησιακό προϋπολ . ΕΚΑΧ

636
778
179
082
278
224

2 580 249
3 990 856
469 666
236 035
42 266
1 360 466

457
078
079
314
409
550

7 819 451 177

8 679 539 887

144 793 939
55 000 000
692 023 776
0
46 008
1 779 155

143 425 758
0
655 302 519
4 911 688
100 023
1 567 242

Σύνολο καθαρής θέσης

893 642 878

805 307 230

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

8 713 094 055

9 484 847 117

5 186 159 225

6 323 533 611

Σύνολο υποχρεώσεων προς τρίτους

Προβλέψεις για τη χρηματοδότηση του επιχειρ . προϋπολ . ΕΚΑΧ
Προβλέψεις για υψηλούς κινδύνους ΕΚΑΧ
Αποθεματικά
Αποθεματικό αναπροσαρμογής
Μεταφερθέντα αποτελέσματα
Αποτέλεσμα χρήσης

Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού

2 599 459
3 366 056
349 844
207 600
41 190
1 255 300
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Λογαριασμός κερδών και ζημιών για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1995
(Όλα τα ποσά σε Ecu )

ΕΞΟΔΑ
31 Δεκεμβρίου 1995 31 Δεκεμβρίου 1994

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
Καταβληθείσες προμήθειες
Ζημίες από χρηματοπιστωτικές πράξεις
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Διορθώσεις αξίας επί ενσώματων στοιχείων ενεργητικού
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Διορθώσεις αξίας (απαιτήσεις/προβλέψεις)

768
1
13
5

492
895
749
000
894

969
731
673
000
235

426 702

164 008 951

Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Ζημίες επί δανείων
Έκτακτα έξοδα

Διαφορές μετατροπής
Αναλήψεις νομικών υποχρεώσεων κατά τη χρήση
Επιχορήγηση των προβλέψεων για τη χρηματοδότηση του επιχειρ . προϋπολ .
Σύνολο εξόδων

Αποτέλεσμα χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ

954 468 261

80
5 379
277 908
42 623

0
090
102
755
043

841 807 108 ,
1
77
5
1

744
326
000
394
409
37 030

846
076
000
234
499
378

964 712 141

1
41
5
386
42

284
420
772
435
913

910
097
717

194
745

1 280 459 251

1 442 538 804

1 779 155

1 567 242

1 282 238 406

1 444 106 046

ΕΣΟΔΑ
31 Δεκεμβρίου 1995 31 Δεκεμβρίου 1994

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

Κέρδη από χρηματοπιστωτικές πράξεις
Επιστροφές διορθώσεων αξίας επί απαιτήσεων και προβλέψεων
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Σύνολο λειτουργικών εσόδων

Επιστροφή αποθεματικού αναπροσαρμογής
Έσοδα σχετιζόμενα με τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό
Ανάληψη από την πρόβλεψη για χρηματοδότηση του επιχειρ . προϋπολ .
Ανάληψη από το εγγυητικό κεφάλαιο/ειδικό αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

918
79
38
3

747
995
551
468

800
971
789
409

1 040 763 969

4
184
42
9

911
649
913
000

688
004
745
000

1 282 238 406

991
23
30
3

726
271
581
702

279
322
596
522

1 049 281 719

5
208
178
2

772
901
149
000

717
704
906
000

1 444 106 046
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Εκτέλεση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού ΕΚΑΧ
(Ολα τα ποσά σε Ecu )

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

31 Δεκεμβρίου 1995 31 Δεκεμβρίου 1994

Δαπάνες
— Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
— Ανάληψη νομικών υποχρεώσεων
— Διάφορα

5 000 000
277 908 755
0

5 000 000
386 435 194
32 598 462

282 908 755

424 033 656

102 343 728
3 338 003
8 017 721
240 903
70 677 698
40 913 745
2 000 000
0
70 000 000

107 666
1
4 676
200
63 252
60 195
22 000
91 954
115 000

Σύνολο

297 531 798

464 947 401

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

14 623 043

40 913 745

Σύνολο
Έσοδα

—
—

Εισφορά
Πρόστιμα

—

Επιδοτήσεις

—
—
—
—
—
—

Διάφορα
Ακυρώσεις αναλήψεων νομικών υποχρεώσεων
Ανάληψη πλεονάσματος του προηγούμενου προϋπολογισμού
Έκτακτα έσοδα για τη χρηματοδότηση του επιχειρ . προϋπολ.
Ανάληψη από το αποθεματικό για απρόβλεπτα του 1993
Καθαρό υπόλοιπο της χρήσης

996
350
172
500
475
571
000
337
000

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

31 Δεκεμβρίου 1995 31 Δεκεμβρίου 1994

Αποτέλεσμα των πράξεων εκτός προϋπολογισμού μετά την αφαίρεση του
καθαρού υπολοίπου που διατέθηκε για τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό
Αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Ανάληψη από το ειδικό αποθεματικό

20 779 155
14 623 043
9 000 000

- 1 360 948
40 913 745
2 000 000

Σύνολο

44 402 198

41 552 797

Πίστωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα
Πίστωση πρόβλεψης για τον επιχειρ. προϋπολ.
Ανάληψη προβλέψεων για τον επιχειρ. προϋπολ.
Πίστωση για τα έκτακτα έξοδα του προϋπολ . 1994/95
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

0
- 42 623 043
0
0

1 779 155

- 1
- 40
4
-2

071
913
000
000

810
745
000
000

1 567 242
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II .

Ψήφισμα σχετικά με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις δημοσιονομικές
καταστάσεις της ΕΚΑΧ στις 31 Δεκεμβρίου 1995 και σχετικά με την έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου όσον αφορά τη λογιστική διαχείριση και την οικονομική διαχείριση της ΕΚΑΧ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη τη δημοσιονομική έκθεση ΕΚΑΧ για το οικονομικό έτος 1 995 , που υπέβαλε η Επιτροπή,
και ειδικότερα τον ισολογισμό και τους λογαριασμούς κερδών και ζημιών της ΕΚΑΧ στις
31 Δεκεμβρίου 1995 ('),
— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημοσιονομικές καταστάσεις της ΕΚΑΧ
στις 31 Δεκεμβρίου 1995 (2) και την έκθεση σχετικά με τη λογιστική διαχείριση και την οικονομική
διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα (C4-0094/97) (3),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α4-007 1 /97 ),
A. επισημαίνοντας ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως οι δημοσιονομικές καταστάσεις της ΕΚΑΧ
στις 31 Δεκεμβρίου 1995 παρέχουν μια φιλαλήθη και ισορροπημένη εικόνα του αποτελέσματος των
πράξεων της ΕΚΑΧ για το οικονομικό έτος που έκλεισε κατά την ημερομηνία αυτή,

B. επισημαίνοντας ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέσχε θετική δήλωση σχετικά με την αξιοπιστία των
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων,

Γ. επισημαίνοντας ότι η Συνθήκη ΕΚΑΧ λήγει το έτος 2002 και ότι ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται
ορισμένες διευθετήσεις για τη μεταβίβαση ορισμένων δρατηριοτήτων της προς την ΕΚ,
Δημοσιονομικές καταστάσεις

1 . σημειώνει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να εφαρμόζει μια συνετή στρατηγική διαχείρισης των
κινδύνων όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων της ΕΚΑΧ τονίζει ότι αυτή η συντηρητική προσέγγιση
θα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σπουδαιότητα καθώς πλησιάζει η λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ
Δανειοδοτικές δραστηριότητες

2. επικροτεί τις ενέργειες της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση του εκκρεμούντος δανεισμού της
ΕΚΑΧ προς τη Eurotunnel και τη σύσταση προβλέψεων κατά ενδεχομένων ζημιών- καλεί την Επιτροπή να
υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την έκβαση της επικείμενης συνάντησης των μετόχων της
Eurotunnel , με θέμα το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους, ιδίως δε για τα αποτελέσματα
που θα έχουν οι ληφθησόμενες αποφάσεις στα οικονομικά της ΕΚΑΧ και για τον οιονδήποτε μελλοντικό
ρόλο στη διαχείριση της Eurotunnel
3.
σημειώνει με ανησυχία το σοβαρό σφάλμα που διέπραξε η Επιτροπή παρέχοντας διπλάσια
χρηματοδότηση ΕΚΑΧ προς το δανικό έργο «Great Belt» από όσο επέτρεπαν οι κανονισμοί παρατηρώ
ντας εντούτοις ότι το σφάλμα αυτό δεν προκάλεσε καμία άμεση απώλεια για τον φορολογούμενο,
αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η υπερβάλλουσα δανειοδότηση θα
ανακτηθεί κατά τις προθεσμίες ανανέωσης των δανείων που έχουν ήδη καθορισθεί για το 1 997·

4. προειδοποιεί την Επιτροπή εναντίον κάθε ενδεχόμενης επανάληψης, όσον αφορά τη σύνδεση 0resund
μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, του σφάλματος που διαπράχθηκε κατά τη χρηματοδότηση του έργου Great
Belt

5.
εκφράζει την ανησυχία του για τα προκαταρκτικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με
τα οποία υπάρχει υψηλό ποσοστό μη συμμόρφωσης προς τους όρους με τους οποίους συναρτώνται οι
επιδοτήσεις επιτοκίου για τη δημιουργία θέσεων εργασίας καλεί την Επιτροπή να ανακτήσει όλες τις
αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξακριβώσει με μεγαλύτερη
σαφήνεια τις διαστάσεις του εν λόγω προβλήματος
6.
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες που διέπουν την εκταμίευση επιδοτήσεων
επιτοκίου και, γενικότερα, την αποτελεσματικότητα των διευθετήσειον γνωστοποίησης και παρακολούθησης
οι οποίες συνδέονται με τα συνολικά δάνεια.
C)

ΕΕ C 251 της 29.08.1996 . σελ . 3 .

(2)
C)

ΕΕ C 251 της 29.08.1996 . σελ . 29 .
ΕΕ C 377 της 13.12.1996 .
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ε)

Α4-0121/97
I.

Απόφαση με την οποία χορηγείται απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την οικονομική
διαχείριση του έκτου Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος
1995

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ

— έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ ('),
—

έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς εσόδων εξόδων του πέμπτου, έκτου και
έβδομου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 1995 (SEC(96)0989),

— έχοντας υπόψη την Δήλωση Ακριβείας Λογαριασμών και την Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου*
επί της Δήλωσης Ακριβείας Λογαριασμών σε σχέση με τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του έκτου και
έβδομου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 1995 και τις απαντήσεις της

Επιτροπής (C4-0 1 09/97) (2),
— λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1997 (C4-0147/97),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α4-01 21 /97),

1 . χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του έκτου Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 1995 με βάση τα ακόλουθα ποσά:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΕΤΑ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995

(Ecu σε χιλιάδες)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη επιστρεπτέες ενισχύσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 31.12.1995

Sysmin
Διοικητικές δαπάνες

3 969
890
1 451
91
1

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

6 404 668

Δάνεια
Stabex

Τραπεζικές καταθέσεις
Άλλο κυκλοφορούν ενεργητικό
Στοιχεία προς επαλήθευση
ΣΥΝΟΛΟ

214
663
123
951
717

728 203
708 978
41 098
7 882 947

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κληθείσες συνεισφορές
Άλλα έσοδα

7 558 866
504 239

Μεταφορές στο έβδομο ETA
Οφειλόμενα στο έκτο ETA
Άλλοι οφειλέτες (τόκοι προς επαλήθευση)

- 180 158

ΣΥΝΟΛΟ

7 882 947

C)
(2 )

ΕΕ L 86 της 31.03.1986.
ΕΕ C 395 της 3 1 . 1 2 . 1 996, σελ. 87 και 93 .
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ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ - ΕΚΤΟ ΕΤΑ ΣΤΙΣ 31.12.1995
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Αρχική
πίστωση

Πόροι
ή εισφορές

Πόροι
ή εισφορές

στις 31.12.1995

κατά το 1995

Νέα

κατάσταση

Σύνολο ΑΚΕ

7 400 000 000,00

380 543 664,73

10 706,85

7 780 554 371,58

Σύνολο ΥΧΕ

100 000 000,00

3 526 646,39

0,00

103 526 646,39

50 137 221,02

- 50 137 221,02

7 550 137 221,02

333 933 090,10

Διάφορα έσοδα
Σύνολο

2.

0,00

10 706,85

7 884 081 017,97

καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα το οποίο αποτελεί τμήμα αυτής της απόφασης·

3 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το σχετικό ψήφισμα που
περιέχει τις παρατηρήσεις του, στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και τη Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ, και να μεριμνήσει να δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα (σειρά L).

II .

Απόφαση με την οποία χορηγείται απαλλαγή στην Επιτροπή οσον αφορά την οικονομική
διαχείριση του έβδομου Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος
1995

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη τη ' Συνθήκη ΕΚ

— έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ ('),

— έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς εσόδων εξόδων του έκτου και έβδομου
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 1995 (SEC(96)0989),
— έχοντας υπόψη την Δήλωση Ακριβείας Λογαριασμών και την Ειδική Έκύεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για το οικονομικό έτος 1995 και τις απαντήσεις της Επιτροπής (C4-0 1 09/97) (2),
— λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίο\> της 17ης Μαρτίου 1997 (C4-0148/97),
—

έχοντας υπόψη την έκι)εση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α4-01 21 /97 ),

1 . χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του έβδομου Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 1995 με βάση τα ακόλουϊ)α ποσά :

O
(2)

ΕΕ L 229 της 17.08.1991 .
ΕΕ C 395 της 31.12.1996, σελ . 87 και 93 .

28.4.97

I EL I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 132/ 157
Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΕΤΑ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995

(Ecu σε χιλιάδες )
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 31.12.1995

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη επιστρεπτέες ενισχύσεις

2 682
212
1 445
76

Δάνεια
Stabex

Sysmin
Διοικητικές δαπάνες
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

846
638
570
833

4 417 887

Τραπεζικές καταθέσεις
Άλλο κυκλοφορούν ενεργητικό
Στοιχεία προς επαλήθευση

-

—

4 417 887

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

2 849 888
884 154

Κληθείσες συνεισφορές
Άλλα έσοδα

Μεταφορές στο έβδομο ETA
Οφειλόμενα στο έκτο ETA
Άλλοι οφειλέτες (τόκοι προς επαλήθευση)

-

679 975
3 871

ΣΥΝΟΛΟ

4 417 887

ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ - ΕΒΔΟΜΟ ΕΤΑ ΣΤΙΣ 31.12.1995
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Αρχική
πίστωση

Πόροι
ή εισφορές

Πόροι
ή εισφορές

στις 31.12.1995

κατά το 1995

Νέα

κατάσταση

Σύνολο ΑΚΕ

10 800 000 000,00

815 439 576,80

12 571 700,53

11 628 011 277,33

Σύνολο ΥΧΕ

140 000 000,00

14 800 730,06

0,00

154 800 730,06

0,00

45 910 590,30

- 4 568 992,22

41 341 598,08

10 940 000 000,00

876 150 897,16

8 002 708,31

11 824 153 605,47

Διάφορα έσοδα
Σύνολο

2.

καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα το οποίο αποτελεί τμήμα αυτής της απόφασης

3 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφασης και το σχετικό ψήφισμα που
περιέχει τις παρατηρήσεις του στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και τη Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ, και να μερινήσει να δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα (σειρά L).
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III .

Ψήφισμα που περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν τμήμα των αποφάσεων για τη χορήγηση
απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του έκτου και έβδομου
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 1995
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—

έχοντας υπόψη τα άρθρα 137 και 206 της Συνθήκης ΕΚ,

— λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 73 και 77 του δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζονται
αντιστοίχως στο έκτο και έβδομο ΕΤΑ, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή απαιτείται να λάβει όλα τα
κατάλληλα μέτρα για να δράσει με βάση τις παρατηρήσεις που περιέχονται στις αποφάσεις περί
απαλλαγής,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α4-01 2 1 /97 ),
Ενσωμάτωση των ΕΤΑ στον Προϋπολογισμό

1 . συνεχίζει να υιοθετεί την βασική αντίληψη των ΕΤΑ ως μέσων πολυμερούς αναπτυξιακής βοήθειας
που αποτελούν την πλέον αποτελεσματική και δίκαια μέθοδο για την παροχή μακροπρόθεσμης διαρθρω
τικής αναπτυξιακής βοήθειας επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι οι σημερινές διατάξεις για τη
χρηματοδότηση των ΕΤΑ δεν ανταποκρίνονται ακόμη σε αυτήν την αντίληψη, και θα συνεχίσουν να μην
ανταποκρίνονται σε αυτήν, έως ότου τα ταμεία συμπεριληφθούν στον κοινοτικό προϋπολογισμό

2. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής προς τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να διαγραφεί από τη
Συνθήκη ΕΚ η Δήλωση 12 που αποτελεί παράρτημά της, ως ένα σαφές μέτρο προς τη κατεύθυνση της
ενσωμάτωσης των ΕΤΑ στον προϋπολογισμό καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένες σχετικές
προτάσεις μέχρι το τέλος του 1 997 στο πλαίσιο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση
των δημοσιονομικών προοπτικών
3 . επισημαίνει ότι η δημοκρατική ευθύνη της Επιτροπής έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον
αφορά τη διαχείριση των ΕΤΑ συνεχίζει να υπονομεύεται από το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου
λειτουργούν τα ΕΤΑ θεωρεί όμως ότι, προς το συμφέρον της εξασφαλίσεως του ανώτατου δυνατού
ελέγχου στην εφαρμογή των ΕΤΑ, αυτό το γεγονός δεν θα έπρεπε από μόνο του να αποτελέσει εμπόδιο για
την χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 1 995

4. επισημαίνει ότι έχει κληιθεί να γνωμοδοτήσει επί του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται
στο όγδοο ΕΤΑ θεωρεί ότι δεν θα ήταν ενδεδειγμένο για το Κοινοβούλιο να λάβει θέση επί της ανωτέρας
προτάσεως έως ότου το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτή θα πρέπει να εφαρμοσθεί θα έχει
διασαφηνισθεί

Εφαρμογή τον προϋπολογισμού

5 . καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εισαγάγει διατάξεις βάσει των οποίων οι πιστώσεις για εθνικά ή
περιφερειακά προγράμματα οι οποίες παραμένουν αχρησιμοποίητες για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
μετά την μεταφορά τους σε αντίστοιχα ΕΤΑ, να μπορούν να επαναχορηγηθούν σε μη προγραμματισμένα εκ
των προτέρων προγράμματα βοηθείας
Διαρθρωτική προσαρμογή

6. υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να προσυπογράφει την αρχή σύμφωνα με την οποία προϋπόθεση για τη
χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού διαρθρωτικής προσαρμογής θα πρέπει να αποτελεί o
σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και ότι η κοινοτική δράση θα πρέπει να αποσκοπεί στην ανακούφιση
των σοβαρών κοινωνικών επιπτώσεων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
7 . καλεί την Επιτροπή, να διατυπώσει σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα του Bretton Woods και τους
άλλους δωρητάς, λιγότερες, σαφέστερες και πλέον ρεαλιστικές προϋποθέσεις που θα περιλαμβάνονται στα
«πακέτα» διαρθρωτικής προσαρμογής θεωρεί ότι παρόμοιες προϋποθέσεις και κριτήρια θα πρέπει να
εφαρμοσθούν παντού και με αντικειμενικό τρόπο σε όλες τις ωφελούμενες χώρες επί της ιδίας βάσεως
αναγνωρίζει όμως ότι, εντός των ορίων αυτών των προϋποθέσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση
να αντιδρά με ευελιξία στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες ΑΚΕ

8 . καλεί ταυτόχρονα την Επιτροπή να εστιάζει όλο και περισσότερο τις πιστώσεις «διαρθρωτικής
προσαρμογής» των ΕΤΑ στις χώρες των οποίων οι εγχώριες πολιτικές τους επιτρέπουν να επωφελούνται
από αυτήν την βοήθεια και ως εκ τούτου να σταματήσει την ενίσχυση προς τις χώρες που δεν έχουν τη
δυνατότητα ή την θέληση να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές

9 . καλεί την Επιτροπή να εστιάσει περισσότερο την προσοχή της στη χορήγηση των εγκεκριμένων
ενισχύσεων προς όφελος των λιγότερο προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων και των πληθυσμιακών
ομάδων που χρήζουν βοηθείας, κατά τον δικαιότερο δυνατό τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
προκειμένου να εξασφαλισθεί αποτελεσματικότερη κατανομή των χρηματοδοτικών κονδυλίων (βασική
παιδεία, υγεία κλπ.)
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1 0.

καλεί την Επιτροπή οχι μόνο να χρηματοδοτήσει προγράμματα βοήθειας αλλά επίσης να τα επιτηρεί

έως την υλοποίησή τους

Δήλωση ακριβείας λογαριασμών
1 1 . χαιρετίζει την ιδιαίτερα θετική φύση της δήλωσης ακριβείας των λογαριασμών που δίδει το
Ελεγκτικό Συνέδριο, πράγμα το οποίο αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με την κατάσταση του 1994*
επισημαίνει όμως ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επαναλαμβάνει ότι το νομικό πλαίσιο στο οποίο
εφαρμόζονται τα ΕΤΑ θέτζι σε κίνδυνο την σωστή οικονομική διαχείριση σε πολλούς τομείς

Aντιπροσωπείες

12 . αναγνωρίζει την ανάγκη κατανομής μεταξύ των διαφόρων εξωτερικών κοινοτικών προγραμμάτων
των δυνατοτήτων τοπικής εκπροσώπησης δεν διακρίνει ωστόσο ακόμα καμία σαφή, γενική και συνεπή
πολιτική σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις ως προς το ποιές αντιπροσωπείες απαιτούνται
για λειτουργικούς σκοπούς.

2. Ποιότητα της βενζίνης και του ντήζελ — Εκπομπές των αυτοκινήτων
οχημάτων — Ατμοσφαιρικές εκμπομπές ***Ι
α) Α4-0096/97

Πρόταση οδηγίας τον Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ποιότητα
των καυσίμων βενζίνης και ντήζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (CC)M(96)0248 —
C4-0462/96 - 96/0163(COD))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (')

(Τροπολογία 1 )
Αιτιολογική σκέψη 1

1 . ότι οι διαφορές στη νομοθεσία ή τα διοικητικά μέτρα που
θεσπίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις προδιαγραφές των
συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται
στα οχήματα με κινητήρα ανάφλεξης και με ντηζελοκινητήρα
δημιουργούν φραγμούς στο εμπόριο στην Κοινότητα και με
αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ασκούν άμεση επίδραση στην
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Β της Συνθήκης,
φαίνεται απαραίτητο να υπάρξει προσέγγιση των νομοθεσιών
σε αυτόν τον τομέα

1 . οτι οι διάφορες στη νομοθεσία ή τα διοικητικά μέτρα που
θεσπίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις υποχρεωτικές ελάχι
στες προδιαγραφές των συμβατικών και εναλλακτικών καυσί
μων που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα ανάφλε
ξης και με ντηζελοκινητήρα ενδεχομένως ασκούν άμεση επίδρα
ση στην εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και την ανταγωνιστικότητα, σε διεθνές επίπεδο, της
ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και του τομέα των
διυλιστηρίων ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρον 3Β
της Συνθήκης, φαίνεται απαραίτητο να υπάρξει προσέγγιση
των νομοθεσιών σε αυτόν τον τομέα

C)

ΕΕ C 77 της 11.03.1997 , σελ. 1 .
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη 2

2. ότι το άρθρο 100Α, παράγραφος 3 της Συνθήκης, προβλέ
πει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής που στοχεύουν στην
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος βασίζονται σε
υψηλό επίπεδο προστασίας

2. οτι το άρθρο 100Α, παράγραφος 3 της Συνθήκης, προβλέ
πει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής που στοχεύουν στην
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και
αφορούν την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος
βασίζονται σε υψηλό επίπεδο προστασίας

(Τροπολογια3)
Αιτιολογική σκέψη 3

3 . ότι οι πρωτογενείς αέριοι ρύποι, όπως είναι τα οξείδια
του αζώτου, οι άκαυτοι υδρογονάνθρακες και τα αιωρούμενα

3.

σωματίδια, εκπέμπονται σε σημαντικές ποσότητες μέσω των
καυσαερίων και των αερίων εξάτμισης των μηχανοκινήτων
οχημάτων, εκθέτοντας σε ιδιαίτερο κίνδυνο την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον τόσο άμεσα όσο και έμμεσα λόγω της
δημιουργίας όζοντος το οποίο αποτελεί δευτερογενή αέριο
ρύπο

σωματίδια, το μονοξείδιο του άνθρακα, το βενζόλιο καθώς
και άλλα δηλητηριώδη καυσαέρια και δευτερογενείς
ρύποι αυτών όπως το όζον, εκπέμπονται σε σημαντικές
ποσότητες μέσω των καυσαερίων και των αερίων εξάτμισης των

οτι οι πρωτογενείς αέριοι ρύποι, όπως είναι τα οξείδια

του αζώτου, οι άκαυτοι υδρογονάνθρακες, τα αιωρούμενα

μηχανοκινήτων οχημάτων, εκθέτοντας σε ιδιαίτερο κίνδυνο την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον τόσο άμεσα όσο και
έμμεσα

(Τροπολογία 4)
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

5α. ότι πέρα από την πρώτη φάση προδιαγραφών για
τα καύσιμα που αρχίζει το έτος 2000, πρέπει να καθορι
σθεί δεύτερη φάση που θα τεθεί σε ισχύ το 2005 για να
δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία να πραγματοποιήσει
τις απαραίτητες επενδύσεις για την προσαρμογή της
υποδομής της παραγωγής της

(Τροπολογία 5 )
Αιτιολογική σκέψη 56 (νέα)

56. ότι διατίθενται ήδη στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ενωσης βενζίνη και ντήζελ που τηρούν τα επίπεδα των
προδιαγραφών που καθορίζονται στα παραρτήματα I, ΙΙΑ
και ΙΙΒ

(Τροπολογία 6)
Αιτιολογική σκέψη 6

6. ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Auto-oil, οι λεπτομέρειες
του οποίου περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική για τον έλεγχο των
ατμοσφαιρικών εκπομπών των οδικών μεταφορών, παρέχει την
επιστημονική, τεχνική και οικονομική βάση για την εισαγωγή σε
κοινοτικό επίπεδο νέων περιβαλλοντικών προδιαγραφών καυ
σίμων για τη βενζίνη και το ντήζελ

6.

ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Auto-oil, οι λεπτομέρειες

του οποίου περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική για τον έλεγχο των

ατμοσφαιρικών εκπομπών των οδικών μεταφορών, παρέχει τα
επιστημονικά, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία για να
προταθεί η εισαγωγή σε κοινοτικό επίπεδο νέων περιβαλλο
ντικών προδιαγραφών καυσίμων για τη βενζίνη και το ντήζελ
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(Τροπολογία 60)
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

6α. Το κόστος των μέτρων επιβαρύνει αποκλειστικά
τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους, και δη
μιουργείται η απορία, γιατί το πρόγραμμα Auto-oil δεν
βασίζεται σε μακροοικονομική ανάλυση κόστους/οφέλους
που να λαμβάνει υπόψη το λόγο κόστους/απόδοσης αλλά
και το κοινωνικό κόστος, και κυρίως την εξοικονόμηση

που θα εξασφάλιζε στο σύστημα δημόσιας υγείας η
θέσπιση βελτιωμένων προτύπων ποιότητας του αέρα.

(Τροπολογία 8)
Αιτιολογική σκέψη 7

1. ότι η εισαγωγή περιβαλλοντικών προδιαγραφών καυσί
μων για τη βενζίνη και το ντήζελ αποτελεί σημαντικό στοιχείο
τον αποδοτικού σε σχέση με το κόστος του συνόλου πανευρω
παϊκών και εθνικών/περιφερειακών/τοπικών μέτρων που προσ

πανευρωπαϊκών και εθνικών/περιφερειακών/τοπικών μέτρων

διόρισε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Auto-oil-

που πρέπει να τεθούν σε ισχύ

7 . οτι η εισαγωγή ελάχιστων περιβαλλοντικών προδιαγρα
φών καυσίμων για τη βενζίνη και το ντήζελ αποτελεί σημαντικό
στοιχείο του ωφέλιμου σε σχέση με το κόστος του συνόλου

(Τροπολογία 9)
Αιτιολογική σκέψη 8

8 . ότι η εφαρμογή ενός συνδυασμού πανευρωπαϊκών και
εθνικών/τοπικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών των
οχημάτων αποτελεί μέρος της γενικής στρατηγικής της Επιτρο
πής για τη μείωση των εκπομπών αερίων από κινητές και
στάσιμες πηγές με έναν αποδοτικό σε σχέση με το κόστος του
και ισορροπημένο τρόπο

8 . οτι η εφαρμογή ενός συνδυασμού πανευρωπαϊκών και
εθνικών/τοπικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών των
οχημάτων αποτελεί μέρος της γενικής στρατηγικής της Επιτρο
πής για τη μείωση των εκπομπών αερίων από κινητές και
στάσιμες πηγές με έναν ωφέλιμο σε σχέση με το κόστος του και
ισορροπημένο τρόπο

(Τροπολογία 10)
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

8α. ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί βραχυπρόθε
σμα μια μείωση, στις αστικές περιοχές, των εκπομπών
ρύπων από οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πρωτο
γενών ρύπων όπως οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες και το
μονοξείδιο του άνθρακα, των δευτερογενών ρύπων όπως
το όζον, των τοξικών εκπομπών όπως το βενζόλιο, καθώς
και των εκπομπών σωματιδίων- ότι η μείωση των εκπο
μπών ρύπων από οχήματα στις αστικές περιοχές μπορεί
να επιτευχθεί άμεσα σε κινητήρια οχήματα που είναι εξο
πλισμένα με κινητήρες θετικής ανάφλεξης μέσω αλλαγών
στη σύνθεση του καυσίμου

(Τροπολογία 11 )
Αιτιολογική σκέψη 86 (νέα)
86.

ότι η ανάμειξη οξυγόνου και η σημαντική μείωση

των αρωματικών ουσιών, των ολεφινών, του βενζόλιου
και του θείου θα συμβάλουν στη δημιουργία καυσίμων
καλύτερης ποιότητας από περιβαλλοντική άποψη ότι, για
το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η χρήση
οξυγονούχων ενώσεων
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(Τροπολογία 12 )
Αιτιολογική σκέψη 9

9 . οτι η παρούσα οδηγία θα εφαρμοσθεί με την επιφύλαξη
των διατάξεων της οδηγίας 92/8 1 /ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/74/ΕΚ και ιδίως του άρθρου
8 , παράγραφος 4·

9.
οτι οι διατάξεις της οδηγίας 92/81 /ΕΟΚ τον Συμβουλίου
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/74/ΕΚ, και ιδίως το

άρθρο 8 , παράγραφος 4, απαγορεύουν στα κράτη μέλη να
εφαρμόζουν συστήματα διαφοροποιημένων ειδικών φό
ρων κατανάλωσης προκειμένου να ενθαρρύνουν την
κυκλοφορία καυσίμων ποιότητας ανώτερης από εκείνην
που απαιτούν οι κοινοτικές προδιαγραφές

(Τροπολογία 13 )
Αιτιολογική σκέψη 9α ( νέα)

9α. ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα
να επιβάλλουν διαφοροποιημένους ειδικούς φόρους κατα
νάλωσης ως φορολογικό κίνητρο για την εισαγωγή περισ
σότερο προηγμένων καυσίμων, σύμφωνα με τις εθνικές
προτεραιότητες, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε
κράτους
(Τροπολογία 14)
Αιτιολογική σκέψη 10

10. ότι οι προδιαγραφές καυσίμων που στοχεύουν στη
μείωση των εκπομπών τόσο καυσαερίων όσο και αερίων
εξάτμισης είναι γενικά ελλιπείς

10.
οτι οι ελάχιστες προδιαγραφές καυσίμων που στο
χεύουν στη μείωση των εκπομπών τόσο καυσαερίων όσο και
αερίων εξάτμισης είναι γενικά ελλιπείς

(Τροπολογία 61 )
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

11α. ότι ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να αντιμετω
πίσουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα λόγω της εφαρ
μογής των μέτρων ότι θα έπρεπε να παραχωρηθεί στα εν
λόγω κράτη μέλη τετραετής εξαίρεση ότι η υλοποίηση
των μέτρων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως στις 31
Δεκεμβρίου 2004*
(Τροπολογία 15 )
Αιτιολογική σκέψη 12

12 .

ότι η ανάγκη για μείωση των εκπομπών των οχημάτων

και η διαθεσιμότητα της απαραίτητης τεχνολογίας διύλισης
δικαιολογεί τη θέσπιση περιβαλλοντικών προδιαγραφών καυσί
μων για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο ντήζελ που>
κυκλοφορούν στην αγορά

12 .
οτι η ανάγκη για μείωση των εκπομπών των οχημάτων
και η διαθεσιμότητα της απαραίτητης τεχνολογίας διύλισης
δικαιολογεί τη θέσπιση περιβαλλοντικών ελάχιστων προδια
γραφών καυσίμων για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο
ντήζελ που κυκλοφορούν στην αγορά

(Τροπολογία 16)
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)
12α.
ότι επειδή η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας
επιτρέπει στους διανομείς να διαθέτουν, ήδη από το 2000,
την υποδομή που προηγουμένως διέθετε η διανομή μολυ
βδούχου καυσίμου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η καθιέ
ρωση δύο τύπων καυσίμων ντήζελ από τους οποίους ένα
ντήζελ καλύτερης ποιότητας
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(Τροπολογία 17 )
Αιτιολογική σκέψη 14

14.
ότι, για να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τα πρότυπα
ποιότητας των καυσίμων που θέτει η παρούσα οδηγία, τα κράτη
μέλη πρέπει να εισαγάγουν συστήματα παρακολούθησης. Τα εν
λόγω συστήματα πρέπει να βασιστούν σε κοινές διαδικασίες
δειγματοληψίας και δοκιμών

14.
οτι, για να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τα ελάχιστα
πρότυπα ποιότητας των καυσίμων που θέτει η παρούσα οδηγία,
τα κράτη μέλη πρέπει να εισαγάγουν συστήματα παρακολούθη
σης . Τα εν λόγω συστήματα πρέπει να βασιστούν σε κοινές
διαδικασίες δειγματοληψίας και δοκιμών

(Τροπολογία 18 )
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

14α. ότι οι ποσότητες, σήμερα, των εκπεμπόμενων
καυσαερίων υπερβαίνουν, κατά πολύ, τις αναμενόμενες
κατά το έτος 2010· οι τιμές των καυσαερίων, οι οποίες
επιτρέπονται επί του παρόντος βάσει των εν ισχύ οδηγιών
και αυτών οι οποίες ενδέχεται να τεθούν εν ισχύ μέσω της
πρωτοβουλίας Auto-oil, εξακολουθούν να θεωρούνται
ανεπαρκείς για την επίτευξη του κοινοτικού στόχου o
οποίος έχει τεθεί όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαι
ρικού αέρα το έτος 2010·

(Τροπολογία 19)
Αιτιολογική σκέψη 146 (νέα)

14β. ότι για να μην επιβαρυνθούν υπερβολικά οι κατα
ναλωτές, πρέπει να αναπτυχθούν προοδευτικά οι ελάχι
στες υποχρεωτικές προδιαγραφές σε επίπεδο Κοινότητας
ότι στα κράτη μέλη της Κοινότητας πρέπει να έχουν το
δικαίωμα να εφαρμόζουν φορολογικές διαφοροποιήσεις
για να προωθούν την χρήση καυσίμων βελτιωμένης ποιό
τητας

(Τροπολογία 20)
Αιτιολογική σκέψη 15

15 . ότι, βάσει της αξιολόγησης, η Επιτροπή οφείλει εντός 1 2
μηνών από την έγκριση της παρούσας οδηγίας και, οπωσδήπο
τε, όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 1998, να υποβάλει
πρόταση τροποποίησης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας

15 . οτι , βάσει της αξιολόγησης, η Επιτροπή οφείλει εντός 1 2
μηνών από την έγκριση της παρούσας οδηγίας και, οπωσδήπο
τε, όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 1999, να υποβάλει
πρόταση τροποποίησης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας
που θa επιτρέπει τουλάχιστον να επιτευχθούν οι τιμές
των προδιαγραφών που προτείνονται για το έτος 2005 στο
παράρτημα I

(Τροπολογία 21 )
Αιτιολογική σκέψη 15α

15α.

ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι από 1ης

Ιανουαρίου 2005 το καύσιμο ντήξελ του οποίου οι προ
διαγραφές προτείνονται στο παράρτημα 2Α δεν θa κυκλο
φορεί πλέον στην αγορά και να υποβάλει, το αργότερο την
31η Δεκεμβρίου 1999, πρόταση τροποποίησης που θa
επιτρέπει τουλάχιστον να επιτευχθούν τα επίπεδα των
προδιαγραφών που προτείνονται στο παράρτημα II Β

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Aριθ. C 132/ 164

28 . 4 . 97

Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 22)
Αιτιολογική σκέψη 156 (νέα)

156. ότι υπάρχουν στόλοι επιχειρηματικών οχημάτων
(λεωφορεία, ταξί, οχήματα εμπορικής χρήσεως...) που
είναι υπεύθυνα σε μεγάλο βαθμό για την αστική ρύπανση
και τα οποία θα μπορούσαν κατά τρόπο επωφελή να
υπαχθούν σε ειδικές προδιαγραφές
(Τροπολογία 23 )
Αιτιολογική σκέψη 15γ (νέα)

15γ. ότι η Επιτροπή θa πρέπει να προτείνει προδιαγρα
φές που να εφαρμόζονται στο υγραέριο, στο φυσικό αέριο
για οχήματα και στα βιοκαύσιμα, στο πλαίσιο της διαδι
κασίας Auto-oil 2·

(Τροπολογία 24)
Άρθρο 1

H παρούσα οδηγία θέτει τεχνικές προδιαγραφές για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος για
όλα τα καύσιμα -συμβατικά και εναλλακτικά- που πρόκειται να
χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης
ανάφλεξης και με ντηζελοκινητήρα.

H παρούσα οδηγία θέτει τεχνικές ελάχιστες προδιαγραφές για
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
για όλα τα καύσιμα -συμβατικά και εναλλακτικά- που πρόκειται
να χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης
ανάφλεξης και με ντηζελοκινητήρα.

(Τροπολογία 26)

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εντός της επικράτειας τους,
το πετρέλαιο ντήζελ μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά μόνο
εάν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο
παράρτημα II όσον αφορά ορισμένες παραμέτρους περιβαλ
λοντικής σημασίας .

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εντός της επικράτειάς τους,
το πετρέλαιο ντήζελ μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά μόνο
εάν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που καθορίζονται
στα παραρτήματα ΙΙΑ και ΙΙΒ όσον αφορά ορισμένες
παραμέτρους περιβαλλοντικής σημασίας.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το καύσιμο ντήζελ του
οποίου οι προδιαγραφές καθορίζονται στο παράρτημα
ΙΙΒ να διατίθεται στην αγορά σε ικανοποιητικές ποσότη
τες.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το καύσιμο ντήζελ του
οποίου οι προδιαγραφές καθορίζονται στο παράρτημα
ΙΙΑ να μην μπορεί πλέον να κυκλοφορεί στην αγορά της
επικράτειάς τους από 1ης Ιανουαρίου 2005.
(Τροπολογία 62)

Άρθρο 4α (νέο)
Άρθρο 4α

Εξαιρετική διάταξη

Με την επιφύλαξη των προδιαγραφών για καύσιμα κινη
τήρων ανάφλεξης του άρθρου 3, και για καύσιμα ντήζελ
του άρθρου 4, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στην
επικράτεια τους την πώληση καυσίμων με διαφορετικές

προδιαγραφές, από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως και
τέσσερα χρόνια μετά την έγκριση της οδηγίας, και πάντως
όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2005, εφόσον απο
δείξουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομι
κές δυσχέρειες.
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Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της εν
λόγω απόκλισης, πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την
Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999. Οποιο κράτος
μέλος χρησιμοποιήσει τη διάταξη, πρέπει επίσης να
τεκμηριώσει στην Επιτροπή την ανάγκη για τη χρησιμο
ποίηση της εξαίρεσης.

H Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει την απόκλιση για την
εμπορία των αντίστοιχων καυσίμων.
H Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με την
απόφασή της και πληροφορεί σχετικά το Συμβούλιο.

(Τροπολογία 27)

Άρθρο 5α (νέο)
Άρθρο 5α
Φορολογικά κίνητρα

H Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 92/

81/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 94/74/ΕΚ, θα προτείνει στο Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοινοτική νομοθεσία που θα
έχει ως αντικείμενο την ενεργό χρησιμοποίηση φορολογι
κών κινήτρων, μέσω συστήματος διαφοροποιημένων ειδι

κών φόρων κατανάλωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η
εισαγωγή περισσότερο προηγμένων καυσίμων, και θα
περιγράφει τις διαδικασίες που θa ακολουθούν τα κράτη
μέλη που θα επιθυμούσαν να κάνουν χρήση του δικαιώ
ματος αυτού.

(Τροπολογία 28)

Άρθρο 6, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
H Επιτροπή, αφού ενημερώσει τα κράτη μέλη σχετικά με τις
πληροφορίες που της υποβλήθηκαν, μπορεί να επιτρέψει τα
ειδικά μέτρα που προτείνει το εν λόγω κράτος μέλος για να
τείνουν σε κυκλοφορία καθαρότερα καύσιμα.

H Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής που
προβλέπεται στο άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας, μπορεί
να επιτρέψει τα ειδικά μέτρα που προτείνει το εν λόγω κράτος
μέλος για να τεθούν σε κυκλοφορία καθαρότερα καύσιμα.

(Τροπολογία 29)

Άρθρο 6, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο
H Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη και το Συμβουλιο την
απόφασή της.

H Επιτροπή κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα
κράτη μέλη και το Συμβούλιο την απόφασή της.

(Τροπολογία 30)

Άρθρο 6, παράγραφος 2, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο
Κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Συμβούλιο κατά της απόφασης της Επιτροπής εντός μηνός από την
κοινοποίηση της απόφασης.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί
να λάβει διαφορετική απόφαση εντός μηνός από την παρα
πομπή.
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(Τροπολογία 31 )

Άρθρο 7, πρώτο εδάφιο
Εάν λόγω ξαφνικής αλλαγής στον εφοδιασμό σε αργό πετρέ
λαιο ή προϊόντα πετρελαίου, καταστεί δυσχερές για τα διυλι
στήρια ενός κράτους μέλους να εφαρμόσουν τις προδιαγραφές
καυσίμου που ορίζουν το άρθρο 3 και το άρθρο 4, το κράτος
μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά. H Επιτροπή, αφού
ενημερώσει τα κράτη μέλη , μπορεί να επιτρέψει υψηλότερες
οριακές τιμές σε αυτό το κράτος μέλος για ένα ή περισσότερα
συστατικά καυσίμων, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των
έξι μηνών.

Εάν, μετά από κάποιο έκτακτο γεγονός, καταστεί δυσχερές,
λόγω ξαφνικής αλλαγής στον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο ή
προϊόντα πετρελαίου, για τα διυλιστήρια ενός κράτους μέλους
να εφαρμόσουν τις προδιαγραφές καυσίμου που ορίζουν το
άρθρο 3 και το άρθρο 4, το κράτος μέλος ενημερώνει την
Επιτροπή σχετικά. H Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της
επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 11 της παρούσας
οδηγίας, μπορεί να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές σε
αϊτό το κράτος μέλος για ένα ή περισσότερα συστατικά
καυσίμων, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών.

(Τροπολογία 32)
Άρθρο 7, δεύτερο εδάφιο

H Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στα κράτη μέλη και το
Συμβούλιο.

H Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στα κράτη μέλη, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(Τροπολογία 33 )
Άρθρο 7, τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Συμβούλιο κατά της απόφασης της Επιτροπής εντός μηνός από την

Διαγράφεται

κοινοποίηση της απόφασης.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί
να λάβει διαφορετική απόφαση εντός μηνός από την παρα
πομπή.

(Τροπολογία 34)

Άρθρο 9, παράγραφος 1

1 . H Επιτροπή περιοδικά, και για πρώτη φορά το αργότερο
12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας
αλλά οπωσδήποτε όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 1998,
και βάσει αξιολόγησης η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 96/../ΕΚ, υποβάλ
λει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση
αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.

H πρόταση περιλαμβάνει περαιτέρω, αποδοτικές ως προς το
κόστος, βελτιώσεις των προδιαγραφών για τη βενζίνη και το
πετρέλαιο ντήζελ όσον αφορά τις παραμέτρους που θέτουν τα
παραρτήματα I και II της παρούσας οδηγίας και περιλαμβάνει,
ιδίως, σημαντική μείωση της περιεκτικότητας σε θείο και της
βενζίνης και του πετρελαίου ντήζελ η οποία θα αρχίσει να
ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005 . H ενέργεια αυτή θα αποτελέσει
αναπόσπαστο τμήμα στρατηγικής η οποία θα αποβλέπει στην
παραγωγή αποτελεσμάτων προκειμένου να επιτευχθούν τα
κοινοτικά πρότυπα ποιότητας του αέρα και άλλοι συναφείς
στόχοι με ελάχιστο κόστος.

1.

H Επιτροπή περιοδικά, και για πρώτη φορά το αργότερο

12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας
αλλά οπωσδήποτε όχι αργότερα από την 3 1 η Δεκεμβρίου 1999,
και βάσει αξιολόγησης η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 96/../ΕΚ, υποβάλ
λει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση
αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.

H πρόταση περιλαμβάνει περαιτέρω, ωφέλιμες ως προς το
κόστος, βελτιώσεις των προδιαγραφών για τη βενζίνη και το
πετρέλαιο ντήζελ όσον αφορά τις παραμέτρους που θέτουν τα
παραρτήματα 1 και II της παρούσας οδηγίας και περιλαμβάνει,
ιδίως, συμπληρωματική μείωση της περιεκτικότητας σε θείο
και της βενζίνης και του> πετρελαίου ντήζελ η οποία θα αρχίσει
να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005 . H ενέργεια αυτή θα
αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα στρατηγικής η οποία θα
αποβλέπει στην παραγωγή αποτελεσμάτων προκειμένου να
επιτευχθούν τα κοινοτικά πρότυπα ποιότητας του αέρα και
άλλοι συναφείς στόχοι .
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(Τροπολογία 36)
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση
2.

Επιπλέον των διατάξεων της παραγραφου 1 , η Επιτροπή

μπορεί να υποβάλει προτάσεις για να διασφαλίσει την απαραί
τητη διαθεσιμότητα και επαρκή κατανομή σε όλη την Κοινότη
τα, πριν από το 2005 , καυσίμων ποιότητας συμβατής με την
αποτελεσματική λειτουργία των νέων αντιρρυπαντικών τεχνο
λογιών. Κατά την προετοιμασία αυτών των προτάσεων η
Επιτροπή λαμβάνει ιδίως υπόψη θέματα ποιότητας του αέρα,
αποδοτικότητας ως προς το κόστος, και αναλογικότητας και
λαμβάνει επίσης υπόψη :

2. Επιπλέον των διατάξεων της παραγραφου 1 , η Επιτροπή
μπορεί να υποβάλει προτάσεις για να διασφαλίσει την απαραί
τητη διαθεσιμότητα και επαρκή κατανομή σε όλη την Κοινότη
τα, πριν από το 2005 , καυσίμων ποιότητας συμβατής με την
αποτελεσματική λειτουργία των νέων αντιρρυπαντικών τεχνο
λογιών. Κατά την προετοιμασία αυτών των προτάσεων η
Επιτροπή λαμβάνει ιδίως υπόψη θέματα ποιότητας του' αέρα,
κόστους/ωφέλειας, και αναλογικότητας και λαμβάνει επίσης
υπόψη :

(Τροπολογία 37 )

Άρθρο 9, παράγραφος 2, πανλα 3α {νεα)
— την ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά τους στόλους
επιχειρηματικών οχημάτων και την ανάγκη να προτα
θούν επίπεδα προδιαγραφών για τα ειδικά καύσιμα
που χρησιμοποιούν
(Τροπολογία 38 )
Άρθρο 9, παράγραφος 2, πανλα 36 (νεα)
— την ανάγκη να προταθούν επίπεδα προδιαγραφών που
να εφαρμόζονται στο υγραέριο, στο φυσικό αέριο για
σχήματα και στα βιοκαύσιμα
(Τροπολογία 39)
Άρθρο 11

H Επιτροπή επικουρείται απο μια επιτροπή συμβουλευτικού
χαρακτήρα η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρα
τών μελών και της οποίας πρόεδρος είναι o εκπρόσωπος της
Επιτροπής .

H Επιτροπή επικουρείται απο μια επιτροπή συμβουλευτικού
χαρακτήρα η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο για
κάθε κράτος μέλος και της οποίας πρόεδρος είναι o εκπρόσω
πος της Επιτροπής .

O εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο
των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. H επιτροπή γνωμοδοτεί
επ ' αυτού του σχεδίου εντός προθεσμίας την οποία ορίζει o
πρόεδρος σε συνάρτηση με τον επείγοντα χαρακτήρα του
εξεταζομένου θέματος και ενδεχομένως κατόπιν ψηφοφορίας.

O εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο
των μέτρων που* πρέπει να ληφθούν. H επιτροπή γνωμοδοτεί
επ ' αυτού του σχεδίου εντός προθεσμίας την οποία ορίζει o
πρόεδρος σε συνάρτηση με τον επείγοντα χαρακτήρα του
εξεταζομένου θέματος και ενδεχομένως κατόπιν ψηφοφορίας.

H γνωμοδότηση εγγράφεται στα πρακτικά εξάλλου, κάθε
κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να συμπεριληφθεί η
θέση του στα πρακτικά αυτά.

H γνωμοδότηση εγγράφεται στα πρακτικά εξάλλου, κάθε
κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να συμπεριληφθεί η
θέση του στα πρακτικά αυτά.

H Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη της τη γνωμοδότηση της
επιτροπής . Ενημερώνει την επιτροπή για τον τρόπο με τον

H Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη της τη γνωμοδότηση της
επιτροπής . Ενημερώνει την επιτροπή για τον τρόπο με τον

οποίο έλαβε υπόψην της την γνωμοδότησή της .

οποίο έλαβε υπόψην της την γνωμοδότησή της.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής διεξάγονται δημόσια
εκτός από αντίθετη απόφαση δεόντως αιτιολογημένη που
θα δημοσιευθεί εγκαίρως. H επιτροπή δημοσιεύει τις
ημερήσιες της διατάξεις δύο εβδομάδες πριν από τις
συνεδριάσεις της. Δημοσιεύει επίσης τα πρακτικά των
συνεδριάσεών της. Τηρεί ένα δημόσιο μητρώο, όπου
καταχωρούνται οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών της.
(Τροπολογία 40)

Παράρτημα I, Απόσταξη, πρώτη παύλα
εξάτμιση στους 100 °C 46.0

εξάτμιση στους 100 °C 51.0
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(Τροπολογία 41 )
Παράρτημα I, Απόσταξη, δεύτερη παύλα
εξάτμιση στους 150 °C 75.0

εξάτμιση στους 150 °C 80.0

(Τροπολογία 42)

Παράρτημα I, Ανάλυση υδρογονανθράκων, πρώτη παύλα
—

αλκένια 18.0

—

αλκένια 10.0

(Τροπολογία 43 )
Παράρτημα I, Ανάλυση υδρογονανθράκων, δεύτερη παύλα

— αρωματικές ενώσεις 45.0

— αρωματικές ενώσεις 35.0
(Τροπολογία 44)

Παράρτημα 1, Ανάλυση υδρογονανθράκων, δεύτερη παύλα (« αρωματικές ενώσεις»), νέα στήλη
Το έτος 2005 ελάχιστες υποχρεωτικές τιμές
-

30.0

(Τροπολογία 45 )

Παράρτημα I, Ανάλυση υδρογονανθράκων, τρίτη παύλα
—

βενζόλιο 2.0

—

βενζόλιο 1.0

(Τροπολογία 46)
Παράρτημα 1, περιεκτικότητα σε οξυγόνο

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο μέγιστο 2,3

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο μέγιστο 2,7
(Τροπολογία 47)

Παράρτημα 1, περιεκτικότητα σε θείο

Περιεκτικότητα σε θείο μέγιστο 200

Περιεκτικότητα σε θείο μέγιστο 30
(Τροπολογία 48)
Παράρτημα I, περιεκτικότητα σε θείο, νέα στήλη

Το έτος 2005 ελάχιστες υποχρεωτικές τιμές
-

30

(Τροπολογία 63 )

Παράρτημα I, υποσημείωση 3
3.

H θερινή περίοδος εκτείνεται απο την 1η Απριλίου εως

την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορά όλες τις τάξεις
πτητικότητας όπως ορίζονται υπό ΕΝ228

3.
H θερινή περίοδος εκτείνεται από την 1η Απριλίου έως
την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορά όλες τις τάξεις
πτητικότητας όπως ορίζονται υπό ΕΝ228 αλλά στις αρκτικές
κλιματικές συνθήκες από την 1η Απριλίου έως τις 31
Οκτωβρίου η δε χειμερινή περίοδος από την 1η
Σεπτεμβρίου έως τις 31 Μαΐου,
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(Τροπολογία 49)
Παράρτημα II, Τίτλος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Τροπολογία 50)
Παράρτημα II, πίνακας
Όρια

Παράμετρος

Μονάθα

Ελάχιστο

Αριθμός κετανίων

51

Μέγιστο

kg/m3
°C

-

Αριθμός κετανίων

845

ISO 3675

360

ISO 3405

Πυκνότητα
στους 15°C
Διύλιση σημείο 95%

Ελάχιστο

Μέγιστο

52,0

—

kg/m3
°C

-

δοκιμασίας

ISO 5165

837

ISO 3675

350

ISO 3405

6

prIP39 1

100

ISO 8754

αρωματικοί

αρωματικοί

σε θείο

Μέθοδος

Μονάδα

Πολυκυκλικοί

Πολυκυκλικοί

υδρογονάνθρακες
Περιεκτικότητα

Παράμετρος

ISO 5165

—

Πυκνότητα

στους 15°C
Διύλιση σημείο 95%

Όρια

Μεθοόος
δοκιμασίας

% m/m

ppm

—

-

II

prIP39 1

350

ISO 8754

υδρογονάνθρακες
Περιεκτικότητα
σε θείο

% m/m

ppm

—

-

(Τροπολογία 64)
Παράρτημα II, παρατήρηση (νέα)

H θερινή περίοδος εκτείνεται από την 1η Απριλίου έως
την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορά όλες τις τάξεις
πτητικότητας όπως ορίζονται υπό ΕΝ590, αλλά στις
αρκτικές κλιματικές συνθήκες από την 1η Απριλίου έως
τις 31 Οκτωβρίου η δε χειμερινή περίοδος από την 1η
Σεπτεμβρίου έως τις 31 Μαΐου,

(Τροπολογία 51 )

Παράρτημα ΙΙΒ (νέο)
Παραρτημα II B
ΝΤΗΖΕΛ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ
TO 2000

Ορια (')

Παράμετρο;

Μονάδα

Ελάχιστο

Αριθμός κετανίων
Πυκνότητα
στους 15 °C
Διύλιση (3):
σημείο 95%

58

Μέγιστο

—

Μέθοδος
δοκιμασία; (2)

ISO 5165

kg/m3

825

ISO 3675

°C

340

ISO 3405

1

prIP391

50

ISO 8754

Πολυκυκλικοί

αρωματικοί
υδρογονάνθρακες
Περιεκτικότητα
σε θείο

% m/m
ppm

—

-

O, (2) και ( 3) Οπως στο Παραρτημα II τον κείμενου της Επιτροπής.
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Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά
την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντήζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (COM(96)<)248 - C4-0462/96 - 96/0163(COD))

(διαδικασία συναπόφασης : πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, CC)M(96)0248 —
96/01 63(COD) ('),

— έχοντας υπόψη το άρθρο 1 89 B , παράγραφος 2 και το άρθρο 1 00A της Συνθήκης ΕΚ σύμφωνα με το
οποίο η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C4-0462/96),
—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού τον,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικής,
Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής και της Επιτροπής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Ενέργειας (Α4-0096/97 ),
1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε το

Κοινοβούλιο

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 189 B ,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ
3 . καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, στην κοινή θέση που θα καθορίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 89 A,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
4. σε περίπτωση πρόθεσης του Συμβουλίου να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το
Κοινοβούλιο, καλεί το Συμβούλιο να το ενημερώσει σχετικά και ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία
συνεννόησης

5 . υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο κάθε τροποποίηση που προτίθεται
να επιφέρει στην πρότασή της όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο
6.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

O

ΕΕ C 77 της 11.3.1997 , σελ. 1

β)

Α4-01 16/97

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των μηχανοκινήτων
οχημάτων και τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 7Θ/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(COM(96)0248 - C4-0463/96 - CC>M(97)0077 - C4-0091/97 - 96/<)164(COD))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ C )

(Τροπολογία 1 )
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

οτι οι αναλύσεις κόστους-οφέλους πρέπει να συνδέονται
με τη συνεκτίμηση των εξωτερικών στοιχείων κόστους
στον τομέα των μεταφορών, όπως εκφράζεται στην Πρά
σινη Βίβλο της Επιτροπής και στο αντίστοιχο ψήφισμα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1)
(>)

ΕΕ C 77 της 11.03.1997 , σελ . 8 .

C)

ΕΕ C...
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(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

ότι ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί προκει
μένου να τεθούν σε εμπορία οχήματα που θa χρησιμο
ποιούν υδρογονικές και/ή ηλιακές πηγές ενέργειας ή
μεθάνιο. και ότι στον τομέα των δημόσιων και μαζικών
μεταφορών, καθώς και των οχημάτων μεταφοράς εμπο
ρευμάτων που κινούνται στις πόλεις, το μερίδιο των
οχημάτων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέρ
γειας πρέπει να φθάσει το 10% .

(Τροπολογία 3 )
Τέταρτη αιτιολογική σκέψη

ότι οι προτάσεις πρέπει να προβλέπουν, έκτος απο την επι το
αυστηρότερον τροποποίηση των προτύπων για τις εκπομπές
των αυτοκινήτων και συμπληρωματικά μέτρα στα οποία να
περιλαμβάνονται η βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων και η
ενίσχυση του προγράμματος επιθεώρησης και συντήρησης του
στόλου των αυτοκινήτων ότι οι προτάσεις πρέπει να βασίζο
νται στην καθιέρωση κριτηρίων ποιότητας του αέρα και
συναφών στόχων μείωσης των εκπομπών και στην αξιολόγηση
της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας κάθε δέσμης μέτρων,
λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική συμβολή και άλλων μέτρων
όπως, μετάξι* άλλων, η διαχείριση της κυκλοφορίας, η ανάπτυ
ξη των αστικών συγκοινωνιών, οι νέες τεχνολογίες κινητήρων ή
η χρήση εναλλακτικών καυσίμων,

ότι οι προτάσεις πρέπει να προβλέπουν, εκτός από την επί το
αυστηρότερον τροποποίηση των προτύπων για τις εκπομπές
των αυτοκινήτων και συμπληρωματικά μέτρα στα οποία να
περιλαμβάνονται η βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων και η
ενίσχυση του προγράμματος επιθεώρησης και συντήρησης του
στόλου των αυτοκινήτων ότι οι προτάσεις πρέπει να βασίζο
νται στην καθιέρωση κριτηρίων ποιότητας του αέρα και
συναφών στόχων μείωσης των εκπομπών και στην αξιολόγηση
της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας κάθε δέσμης μέτρων,
λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική συμβολή και άλλων μέτρων
όπως, μεταξύ άλλων, η διαχείριση της κυκλοφορίας, η ανάπτυ
ξη των αστικών συγκοινωνιών, οι νέες τεχνολογίες κινητήρων ή
η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και ότι, δεδομένης της
επιτακτικής ανάγκης να αναλάβει η ΕΕ δράση για τον
περιορισμό των εκπομπών ρύπων από τους κινητήρες
οχημάτων, οι προτάσεις αυτές στηρίζονται επίσης στις
καλύτερες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, οι οποίες υπάρ
χουν σήμερα ή θa υπάρξουν στο εγγύς μέλλον, και οι
οποίες μπορούν να επισπεύσουν την αντικατάσταση των
κινητήρων οχημάτων που εκπέμπουν ρύπους.

(Τροπολογία 4)
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

ότι η οδηγία 94/12/ΕΟΚ ορίζει ότι το αργότερο την 31
Δεκεμβρίου 1994 θa πρέπει να υποβληθεί πρόταση επί της
παρούσης οδηγίας ότι στην πραγματικότητα η Επιτροπή
ψήφισε την πρόταση για πρώτη φορά στις 18 Ιουνίου
1996· ότι η καθυστέρηση αυτή είναι λυπηρή δεδομένου ότι
κατ ' αυτόν τον τρόπο συντομεύονται σε μεγάλο βαθμό τα
χρονικά περιθώρια που χρειάζεται η βιομηχανία για να
αναπτύξει τις απαραίτητες τεχνολογίες.
(Τροπολογία 5 )
Αιτιολογική σκέψη 46 (νέα)

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμη η επεξεργασίας
εντός συντόμου χρονικού διαστήματος ενός καταλλήλου
νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου που θa επιταχύ
νει την εισαγωγή στην αγορά οχημάτων εξοπλισμένων με
μηχανές που χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες
καθώς και οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά
καύσιμα τα οποία έχουν μικρότερες επιπτώσεις για το
περιβάλλον ότι η αντικατάσταση των οχημάτων με άλλα
τα οποία χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα όπως
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είναι το φυσικό αέριο θa συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση
της ποιότητος του αέρος στις πόλεις
(Τροπολογία 6)
Αιτιολογική σκέψη 4γ (νέα)

λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή στην επίλυση του προβλή
ματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την παρέμ
βαση με μια σφαιρική στρατηγική που θa συνεκτιμά τις
τεχνολογικές, διαχειριστικές και φορολογικές πτυχές οι
οποίες συμβάλλουν στην δημιουργία μιας βιώσιμης κινητι
κότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα των διαφόρων αστικών περιοχών της Ευρώπης
(Τροπολογία 7)
Πέμπτη αιτιολογική σκέψη

ότι η Επιτροπή, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρον 4
της οδηγίας 94/ 12/ΕΚ, έθεσε σε εφαρμογή ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για την ποιότητα του αέρα, τις εκπομπές από την οδική κυκλοφο
ρία, τα καύσιμα και την τεχνολογία των μηχανών (πρόγραμμα
Auto/Oil). ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες αυτοκινήτων και καυσί
μων έχουν εκτελέσει το ερευνητικό πρόγραμμα για τις εκπομπές
καυσαερίων, τα καύσιμα και τις τεχνολογίες κινητήρων (EPEFE)
για να προσδιορισθεί κατά πόσον μπορούν να συμβάλουν τόσον τα
μελλοντικά αυτοκίνητα όσο και τα καύσιμα κίνησής τους ότι τα
προγράμματα Auto/Oil και EPEFE αποσκοπούσαν στο να διασφα
λιστεί ότι στις προτάσει για οδηγίες σχετικά με τις εκπομπές ρύπων
θα αναζητούνται οι καλύτερες δυνατές λύσεις τόσο για τον πολίτη
όσο και για την οικονομία ότι μελέτη της σχέσης κόστους/
αποτελεσματικότητας που έγινε στο πλαίσιο τον προγράμματος
Auto/Oil έδειξε ότι, για να επιτευχθεί το 2010 ποιότητα αέρα όπως

περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το
πρόγραμμα Auto/Oil, είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση της
τεχνολογίας εκπομπών των αυτοκινήτων

οτι η Επιτροπή, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 4
της οδηγίας 94/ 12/ΕΚ, έθεσε σε εφαρμογή ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για την ποιότητα του αέρα, τις εκπομπές από την οδική κυκλοφο
ρία, τα καύσιμα και την τεχνολογία των μηχανών (πρόγραμμα
Auto/Oil ) ότι η Επιτροπή έχει εφαρμόσει το σχέδιο ΑΡΗΕΑ
με το οποίο εκτιμάται ότι το εξωτερικό κόστος της ατμοσφαι
ρικής ρύπανσης που προκαλούν οι κινητήρες οχημάτων ανέρ
χεται σε 0,4% του ΑΕΠ της ΕΕ ενώ από περαιτέρω εκτιμή
σεις συνάγεται ότι το εξωτερικό κόστος ανέρχεται σε 3% του
ΑΕΠ της ΕΕ και ότι αυτό το ιατρικό κόστος από την
επίπτωση στην υγεία δεν έχει ληφθεί υπόψη στην προσέγγιση
όσον αφορά τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας που
αναγράφεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 94/12/ΕΚ, ότι η
Επιτροπή έχει εφαρμόσει το σχέδιο δράσης «αυτοκίνητο του
αύριο» το οποίο επιδιώκει να συμβάλει στην προώθηση της
κατασκευής του «αυτοκινήτου του αύριο» που θa είναι
καθαρό, ασφαλές, θa καταναλώνει λίγη ενέργεια και θa είναι
«ευφυές » ότι αυτό το σχέδιο δράσης ενισχύει την κοινοτική
δράση για την προώθηση της Ε&Α οδηγώντας στην κατα
σκευή καθαρών αυτοκινήτων και ότι οι προσπάθειες στον
τομέα της έρευνας και ανάπτυξης που έχουν αναληφθεί στο
πλαίσιο του προγράμματος δράσης «αυτοκίνητο του αύριο» ή
των προσπαθειών της ΕΕ στον τομέα της Ε&Α για την
κατασκευή ανταγωνιστικού αυτοκινήτου δεν θa πρέπει να
τεθούν σε κίνδυνο με λιγότερο φιλόδοξες τιμές εκπομπών
βάσει της προσέγγισης «κόστους-αποτελεσματικότητας» που
περιγράφεται στο πρόγραμμα Auto/Oil ότι οι ευρωπαϊκές
βιομηχανίες αυτοκινήτων και καυσίμων έχουν εκτελέσει το ερευνη
τικό πρόγραμμα για τις εκπομπές καυσαερίων, τα καύσιμα και τις
τεχνολογίες κινητήρων (EPEFE) τα καύσιμα κίνησής τους ότι τα
προγράμματα Auto/Oil και EPEFE αποσκοπούσαν στο να διασφα
λιστεί ότι στις προτάσει για οδηγίες σχετικά με τις εκπομπές ρύπων
θa αναζητοúνται οι καλύτερες δυνατές λύσεις τόσο για τον πολίτη
όσο και για την οικονομία ότι το πρόγραμμα Auto/Oil δεν έχει
λάβει υπόψη τις ερευνητικές ιατρικές μελέτες σχετικά με την
επίπτωση των εκπομπών ρύπων από τους κινητήρες οχημά
των στη δημόσια υγεία και ότι μελέτες, αμερικανικής προε
λεύσεως, περιέχουν λίαν ανησυχητικά πορίσματα σχετικά με
την επίπτωση που έχουν στη δημόσια υγεία οι εκπομπές από
κινητήρες οχημάτων, ιδίως από ντηξελοκινητήρες, ότι η
Επιτροπή έχει ολοκληρώσει μια μελέτη επιπτώσεων, το
σχέδιο ΑΡΗΕΑ, το οποίο περιλαμβάνει παρόμοια ανησυχητι
κά συμπεράσματα, ότι έχει καταστεί κατεπείγουσα η ανάγκη
να αναληφθεί δράση από την ΕΕ όσον αφορά τις προσεχείς
φάσεις 2000 και 2005, ότι έχει καταστεί σαφές ότι για να
επιτευχθεί το 2010 ποιότητα αέρα όπως περιγράφεται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα Auto/Oil,
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογίας εκπομπών
των αυτοκινήτων,
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(Τροπολογία 10)
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

ότι η σύλληψη και εφαρμογή του προγράμματος Auto/Oil
υπέστη έντονες επικρίσεις από την κοινή γνώμη ότι
διαπιστώνεται έλλειψη οποιασδήποτε διαφάνειας και μη
συμμετοχή κοινωνικών ομάδων, φορέων λήψεως πολιτι
κών αποφάσεων και των ενδιαφερομένων μη κυβερνητι
κών οργανώσεων ότι η έλλειψη μεθοδικότητας και η
παραγνώριση ορισμένων συμπερασμάτων καθιστούν
απαραίτητη την επέκταση των αποτελεσμάτων σε μεμο
νωμένους τομείς.
(Τροπολογία 11 )

Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα)

ότι ιδίως η μελέτη της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότη
τας του προγράμματος Auto/Oil αποδείχθηκε προβληματι
κή* ότι οι υπολογισμοί του πραγματικού κόστους θa
έπρεπε να λάβουν σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη παράγο
ντες όπως αναβολές λόγω εξελίξεων στον ανταγωνισμό,
την πραγματική κατανομή του κόστους μεταξύ των συμ
μετεχουσών βιομηχανιών ενόψει της ετήσιας μειώσεως
των ρύπων, τις δαπάνες που εξοικονομούνται λόγω
επενδύσεων σε άλλους τομείς καθώς και μειώσεις των
μακροοικονομικών επιβαρύνσεων
(Τροπολογία 12)
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

ότι για την ανάπτυξη της απαραίτητης συνεκτικής κοινο
τικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών των
οχημάτων και για μια ισόρροπη τεχνολογική ανάπτυξη
είναι σκόπιμο να υποβληθούν συγχρόνως με την παρούσα
πρόταση οδηγίας και προτάσεις για τη μείωση των
εκπομπών των επαγγελματικών οχημάτων

(Τροπολογία 13 )
Όγδοη αιτιολογική σκέψη

ότι ως καίρια μέτρα για την επίτευξη ικανοποιητικής σε
μεσοπρόθεσμη βάση ποιότητας του αέρα έχουν εντοπισθεί
μειώσεις των ορίων της δοκιμής τύπου I που πρόκειται να
εφαρμοσθούν από το έτος 2000 και που θα περιορίσουν κατά
40% τα οξείδια τον αζώτου, 40% τους ολικούς υδρογονάν
θρακες και 30% το μονοξείδιο του άνθρακα από τα βενζινο
κίνητα οχήματα, κατά 35% τα οξείδια του αζώτου, 20% τη
συνδυασμένη τιμή υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώ
του, 40% το μονοξείδιο του άνθρακα και 35% τα αιωρούμενα
σωματίδια από τα ντιζελοκίνητα επιβατικά οχήματα έμμεσης
έγχυσης, και κατά 40% το οξείδιο του αζώτου, 40% τη
συνδυασμένη τιμή ι'δρογονανθράκων και οξειδίων του αζώ
του, 40% το μονοξείδιο του άνθρακα και 50% τα αιωρούμενα
σωματίδια από ντιζελοκίνητα οχήματα άμεσης έγχυσης■ ότι οι
μειώσεις αυτές ισχύουν για τους υδρογονάνθρακες και τα
οξείδια του αζώτου με βάση την υπόθεση εργασίας ότι τα
οξείδια του αζώτου αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως το 45%
και το 80% τον βάρους της συνδυασμένης τιμής που μετράται
σε βενζινοκίνητα/ντιζελοκίνητα ελαφρά οχήματα που πλη
ρούν την οδηγία 94/12/ΕΚ ■ ότι τώρα καθορίζονται χωριστές
οριακές τιμές για τα βενζινοκίνητα οχήματα ώστε να παρακο

οτι ως καίρια μέτρα για την επίτευξη ικανοποιητικής σε
μεσοπρόθεσμη βάση ποιότητας του αέρα έχουν εντοπισθεί

μειώσεις των ορίων της δοκιμής τύπου I που πρόκειται να
εφαρμοσθούν από το έτος 2000. ότι τώρα καθορίζονται
χωριστές οριακές τιμές για τα βενζινοκίνητα οχήματα και για
τα ντιζελοκίνητα οχήματα ώστε να παρακολουθούνται οι
εκπομπές των υδρογονανθράκων και των οξειδίων του
αζώτου - ότι οι μειώσεις αυτές θα λαμβάνουν υπόψη την
επίδραση επί των πραγματικών εκπομπών τροποποίησης του
κύκλου δοκιμής, κατά τον οποίο οι συνθήκες δοκιμής είναι
καλύτερα προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα με τον
υπολογισμό των πρώτων 40 δευτερολέπτων μετά την
έναρξη λειτουργίας του κινητήρα
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λονθούνται οι εκπομπές αμφοτέρων των ρυπαντών■ οτι για τα
ντίζελοκίνητα οχήματα, για τα οποία τα πρότυπα του σταδίου
2000 είναι και πιο απαιτητικά, διατηρείται συνδυασμένη οριακή
τιμή ώστε να διευκολυνθεί η μηχανολογική μελέτη των μελλοντι
κών κινητήρων■ ότι οι μειώσεις αυτές θα λαμβάνουν υπόψη την
επίδραση επί των πραγματικών εκπομπών τροποποίησης του
κύκλου δοκιμής που εγκρίθηκε επίσης με σκοπό να προσομοιώνο
νται

(Τροπολογία 14)
Ένατη αιτιολογική σκέψη

ότι θα πρέπει να θεσπίζονται νέες διατάξεις σχετικά με τα
ενσωματωμένα στα οχήματα συστήματα διάγνωσης (on board
diagnostics, OBD) με σκοπό να καθιστούν δυνατό τον άμεσο
εντοπισμό αστοχίας του αντιρυπαντικού εξοπλισμού του οχήματος
και, κατά συνεπεία, να παρέχουν τη δυνατότητα να αναβαθμισθεί
σημαντικώς η διατήρηση της αρχικής απόδοσης εκπομπών των
κυκλοφορούντων οχημάτων με περιοδικούς ή εκτάκτους ελέγχους
ότι τα συστήματα διάγνωσης (OBD) για τα ντίζελοκίνητα οχήμα
τα είναι σε λιγότερο ανεπτυγμένο στάδιο και είναι δυνατόν να
τοποθετούνται στα οχήματα αυτά μόνο προαιρετικώς

οτι θα πρέπει να θεσπίζονται νέες διατάξεις σχετικά με τα
ενσωματωμένα στα οχήματα συστήματα διάγνωσης (on board
diagnostics, OBD) με σκοπό να καθιστούν δυνατό τον άμεσο
εντοπισμό αστοχίας του αντιρυπαντικού εξοπλισμού του οχήματος
και, κατά συνέπεια, να παρέχουν τη δυνατότητα να αναβαθμισθεί
σημαντικώς η διατήρηση της αρχικής απόδοσης εκπομπών των
κυκλοφορούντων οχημάτων με περιοδικούς ή εκτάκτους ελέγχους
ότι η εναλλακτική τοποθέτηση ενός ενσωματωμένου στο
όχημα συστήματος μέτρησης (ΟΒΜ), το οποίο διαπιστώνει
ενδεχόμενες αστοχίες κατόπιν μετρήσεως των επιμέρους
συστατικών των ρυπογόνων εκπομπών είναι επιτρεπτή, εφό
σον αυτό εκπληρώνει τις απαιτήσεις των εσνωματωμένων
στα οχήματα συστημάτων διάγνωσης, ότι προκειμένου τα
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την υποχρέωση του κατόχου
του οχήματος να το επισκευάσει σε περίπτωση αστοχίας του
αντιρυπαντικού εξοπλισμού, θa πρέπει να καταγράφονται σε
περίπτωση βλάβης τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα

(Τροπολογία 15 )
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν εύλογο συμφέρον θa πρέπει
να έχουν μια απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στα
ενσωματωμένα στα οχήματα συστήματα διάγνωσης ότι οι
κατασκευαστές μηχανοκινήτων οχημάτων θa πρέπει να
παρέχουν στα εν λόγω πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον
όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση,
συντήρηση ή επισκευή του οχήματος ότι η αναφερθείσα
πρόσβαση και οι αναφερθείσες πληροφορίες είναι απαραίτη
τες προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα οχήματα σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν άνευ ετέρου να ελεγχθούν,
συντηρηθούν και επισκευασθούν και ότι o ανταγωνισμός
στην αγορά ανταλλακτικών και επισκευής μηχανοκινήτων
οχημάτων δε νοθεύεται προς βλάβη των κατασκευαστών
εξαρτημάτων, των ανεξάρτητων χονδρεμπόρων ανταλλακτι
κών μηχανοκινήτων οχημάτων, των ανεξάρτητων συνεργείων
επισκευής και των καταναλωτών* ότι οι κατασκευαστές
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων εξοπλισμού είναι ωστόσο
με τη σειρά τους υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν τα κατασ
κευαζόμενα από αυτούς εξαρτήματα στις προδιαγραφές του
εκάστοτε ενσωματωμένου στο όχημα συστήματος διάγνωσης,
προκειμένου να καταστεί δυνατή μια ομαλή τοποθέτηση και
να μπορεί o καταναλωτής να προστατεύεται από δυσλειτουρ
γίες.
(Τροπολογία 16)
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

ότι προκειμένου να προσαρμοσθεί η συμπεριφορά του αντιρ
ρυπαντικού εξοπλισμού σε κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλε
ξης, στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην πράξη,
καθιερώνεται ένας νέος έλεγχος μετρήσεως των εκπομπών σε
χαμηλές θερμοκρασίες
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(Τροπολογία 17)
Δωδέκατη αιτιολογική σκέψη

ότι, ως πρόσφορο από πλευράς κόστους/αποτελεσματικότητας
συνοδευτικό μέτρο έχει αναγνωρισθεί ότι μπορεί να αποτελέσει
νέα μέθοδος για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της παραγωγής
των κυκλοφορούντων οχημάτων ότι η μέθοδος αυτή έχει
περιληφθεί στην οδηγία για τις εκπομπές με στόχο την εφαρμο
γή της από το έτος 2001· ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα η οδηγία 70/ 156/ΕΟΚ

οτι, ως πρόσφορο από πλευράς κόστους/αποτελεσματικότητας
συνοδευτικό μέτρο έχει αναγνωρισθεί ότι μπορεί να αποτελέσει
νέα μέθοδος σε δύο στάδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης
της παραγωγής των κυκλοφορούντων οχημάτων ότι η μέθοδος
αυτή έχει περιληφθεί στην οδηγία για τις εκπομπές με στόχο την
εφαρμογή της από το έτος 2001 · ότι θα πρέπει να τροποποιητθί
ανάλογα η οδηγία 70/ 156/ΕΟΚ

(Τροπολογία 18)
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

ότι η καθιέρωση των ενσωματωμένων στα οχήματα
συστημάτων διάγνωσης και της επιθεωρήσεως των κυκλο
φορούντων οχημάτων για τη διασφάλιση της ανθεκτικό
τητας επιτρέπουν την κατάργηση της παλαιάς δοκιμής
τύπου V (ανθεκτικότητα των εξαρτημάτων που μειώνουν
τις εκπομπές)

(Τροπολογία 19)

Δέκατη τρίτη αιτιολογική σκέψη
ότι θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν,
μέσω φορολογικών κινήτρων, τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων
που πληρούν τις βελτιωμένες απαιτήσεις της παρούσας οδη
γίας-

ότι θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν,
μέσω φορολογικών κινήτρων, τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων
που πληρούν ενωρίτερα τις υποχρεωτικές οριακές τιμές
εκπομπής που προβλέπονται για το 2000 και 2005· ότι τα
κίνητρα αυτά θα πρέπει να εισαχθούν από τα επιμέρους
κράτη μέλη υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά

(Τροπολογία 93 )
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλοφορία πεπαλαιωμένων
οχημάτων τα οποία ρυπαίνουν μέχρι δέκα φορές περισσό
τερο από τα συνήθη αυτοκίνητα του εμπορίου, συνιστά τη
βασική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική
κυκλοφορία ότι η κοινοτική στρατηγική θα πρέπει να
περιλάβει μέτρα τα οποία θα προωθούν την ταχεία
ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων, ενθαρρύνοντας
την αντικατάστασή τους με οχήματα τα οποία έχουν
λιγότερες επιπτώσεις για το περιβάλλον
(Τροπολογία 21 )

Δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη
ότι είναι αναγκαίο να καθορισθούν ενδεικτικές οριακές τιμές
που θα εφαρμόζονται από το 2005 και θα μπορούν επίσης να
χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων, για να προωθείται η πρώιμη
θέση σε κυκλοφορία οχημάτων στα οποία είανι ενσωματωμένος
o πλέον προηγμένος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός

ότι τόσο για την αρμονική ανάπτυξη της εσωτερικής
αγοράς όσο και για την προστασία των συμφερόντων των
καταναλωτών είαι αναγκαία η ύπαρξη μακροπρόθεσμων
δεσμευτικών προοπτικών ότι είναι ως εκ τούτου αναγκαίο
να καθορισθεί μια διαδικασία δύο σταδίων με υποχρεωτι
κές οριακές τιμές που θα εφαρμόζονται από το 2000 και 2005 ,
και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων για να
προωθείται η πρώιμη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων στα οποία
είναι ενσωματωμένος o πλέον προηγμένος αντιρρυπαντικός
εξοπλισμός
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(Τροπολογία 22 )
Δέκατη πέμπτη αιτιολογική σκέψη

ότι οι εν λόγω ενδεικτικές οριακές τιμές θα πρέπει να
επιβεβαιωθούν με οδηγία τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου επί τη βάσει πρότασης που θα υποβάλει η
Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999■ ότι η
Επιτροπή θα προτείνει ταυτοχρόνως μέτρα για τη βελτίωση
της ποιότητας των καυσίμων το έτος 2005■ ότι αμφότερες οι
οδηγίες θα πρέπει να τεθούν ταυτοχρόνως σε ισχύ το 2005

οτι η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή τις τεχνολογι
κές εξελίξεις για τη μείωση των εκπομπών και προτείνει,
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, μια προσαρμογή της παρού
σης οδηγίας ότι η Επιτροπή θα δρομολογήσει για τη
διασαφήνιση ερωτημάτων που παραμένουν ανοικτά ένα
ερευνητικό πορόγραμμα «μείωση των εκπομπών τον 21ο
αιώνα » ότι τα πορίσματα του προγράμματος αυτού θα
ενσωματωθούν σε μια πρόταση μελλοντικής νομοθεσίας
μετά το έτος 2005·

(Τροπολογία 23 )
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

ότι τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα τα οποία
προωθούν τον μεταγενέστερο εξοπλισμό παλαιοτέρων
μηχανοκινήτων οχημάτων με μηχανισμούς και εξαρτήμα
τα που μειώνουν τις εκπομπές

(Τροπολογία 24)
Αιτιολογική σκέψη 15β (νέα)

ότι τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα τα οποία
προωθούν μία πιο γρήγορη ανανέωση του στόλου των
οχημάτων με καθαρά οχήματα

(Τροπολογία 25 )
Αιτιολογική σκέψη 15γ (νέα)

ότι, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
από τα καυσαέρια των μηχανοκινήτων οχημάτων δεν
υφίσταται μέχρι τούδε νομοθετική διάταξη* ότι η Επιτρο
πή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ολοκληρωμένη
προσπάθεια μειώσεως των εκπομπών και θa προτείνει το
αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 1998 μια συμπλήρωση
της παρούσης οδηγίας, η οποία θa ρυθμίξει τη μείωση του
διοξειδίου του άνθρακα με στόχο να καταστήσει υποχρε
ωτικό τον εξοπλισμό των νέων βενξινοκινήτων οχημάτων
με μηχανή που καταναλώνει πέντε λίτρα από 1ης Ιανουα
ρίου 2005 (καθώς και τον εξοπλισμό των νέων ντιξελοκι
νήτων οχημάτων με μηχανή που καταναλώνει 4,5 λίτρα
από 1.1.2005) ως επίσης τον εξοπλισμό των νέων βενζινο
κινήτων και ντιξελοκινήτων οχημάτων με μηχανή που
καταναλώνει τρία λίτρα κατά μέσο όρο από 1 Ιανουαρίου
2010·

(Τροπολογία 26)
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΗΜΕΙΟ β)

Άρθρο 11 , παράγραφος 4α, δεύτερο εδάφιο (οδηγία 70/1 56/ΕΟΚ)

Εάν κράτος μέλος που έχει χορηγήσει έγκριση τυπου διαπι
στώσει ότι εν χρήσει οχήματα συνοδευόμενα από πιστοποιητικό
συμμόρφωσης δεν πληρούν τις διατάξεις με ποσοτικούς περιο
ρισμούς όσον αφορά την αντοχή στο χρόνο, επιμέρους οδηγίας,

Εαν κράτος μέλος διαπιστώσει κατόπιν ελέγχου των εν
χρήση οχημάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν
θεσπιστεί στις σχετικές οδηγίες ότι εν χρήση οχήματα
συνοδευόμενα από πιστοποιητικό συμμόρφωσης δεν πληρούν
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βάσει της οποίας έχει χορηγηθεί η έγκριση τύπου, το κράτος
μέλος αποφασίζει για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι Ou αποκατασταθεί η τήρηση
των εν λόγω διατάξεων από τα εν χρήσει οχήματα. Οι αρμόδιες
για τις εγκρίσεις αρχές του κράτους μέλους ενημερώνουν τις
αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα
που σχεδιάζουν. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους
αποφασίζουν κατά πόσον είναι πρόσφορο να εφαρμοσθούν
στην επικράτειά τους τα προγραμματιζόμενα μέτρα.

τις διατάξεις με ποσοτικούς περιοροισμούς όσον αφορά την
αντοχή στο χρόνο επιμέρους οδηγίας βάσει της οποίας έχει
χορηγηθεί η έγκριση τύπου και εάν το κράτος μέλος δεν
αποδέχεται το υποβληθέν από τον κατασκευαστή του εν
λόγω οχήματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν
θεσπιστεί στις σχετικές οδηγίες, σχέδιο για τη διασφάλι
ση της τηρήσεως των διατάξεων που ισχύουν για την
λειτουργία των οχημάτων αυτών, καλεί το κράτος μέλος το
οποίο έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου να εξετάσει εάν
τηρούνται οι εν λόγω διατάξεις από τα εν χρήσει οχήματα.
Αυτό μπορεί να λάβει χώρα με μία νέα επιθεώρηση στα
κυκλοφορούντα οχήματα ή με εξέταση των εκθέσεων της
σχετικής επιθεωρήσεως του κράτους μέλους. Τα απαραί
τητα μέτρα πρέπει να ληφθούν το ταχύτερο δυνατό, σε
κάθε περίπτωση όμως εντός προθεσμίας τριών μηνών από
την ημερομηνία της αιτήσεως.

(Τροπολογία 27 )
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΗΜΕΙΟ β)

Άρθρο 11 , παράγραφος 4α, τρίτο εδάφιο (οδηγία 70/156/ΕΟΚ)
Εάν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι κυκλοφορούντα οχήματα
που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης δεν πλη
ρούν διατάξεις, με ποσοτικούς περιορισμούς όσον αφορά την
αντοχή στο χρόνο, σύμφωνα με επιμέρους οδηγία, βάσει της
οποίας έχει χορηγηθεί η έγκριση τύπου, ζητεί από το κράτος
μέλος το οποίο χορήγησε την έγκριση τύπου να επαληθεύσει
με επιθεωρήσεις erra κυκλοφορούντα οχήματα, ενδεχομένως
σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών,
ότι τα κυκλοφορούντα οχήματα πληρούν αυτές τις διατάξεις.
Οι ενέργειες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται όσο το
δυνατόν συντομότερα και οπωσδήποτε εντός εξαμήνου από
την ημερομηνία που απευθύνθηκε το αίτημα.

Εαν κράτος μέλος που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου
διαπιστώσει με επιθεωρήσεις στα κυκλοφορούντα οχήμα
τα ή κατόπιν εξετάσεως ενός αντίστοιχου αιτήματος ενός
κράτους μέλους σύμφωνα με το εδάφιο 2, ότι κυκλοφορού
ντα οχήματα που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφω
σης δεν πληρούν διατάξεις με ποσοτικούς περιορισμούς όσον
αφορά την αντοχή στο χρόνο σύμφωνα με επιμέρους οδηγία
βάσει της οποίας έχει χορηγηθεί η έγκριση τύπου, αποφασίζει
ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να διασφα
λισθεί ότι τα κυκλοφορούντα οχήματα πληρούν και πάλι
αυτές τις διατάξεις . Οι αρμόδιες για τις εγκρίσεις αρχές του
κράτους μέλους ενημερώνουν τις αντίστοιχες αρχές άλλων
κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που σχεδιάζουν. Οι
αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους αποφασίζουν κατά
πόσον είναι πρόσφορο να εφαρμοσθούν στην επικράτειά
τους τα προγραμματιζόμενα μέτρα.

(Τροπολογία 28 )
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΗΜΕΙΟ β)

Άρθρο 11 , παράγραφος 4α, τέταρτο εδάφιο (οδηγία 70/156/ΕΟΚ)

Όταν διαπιστώνεται μη τήρηση των διατάξεων σύμφωνα με το
τρίτο εδάφιο για κυκλοφορούν όχημα, η αρμόδια για τις
εγκρίσεις οχημάτων αρχή λαμβάνει μέτρα που προβλέπονται

Διαγράφεται

στο δεύτερο εδάφιο.
(Τροπολογία 29)
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΗΜΕΙΟ γ)

Άρθρο 11 , παράγραφος 5 (οδηγία 70/156/ΕΟΚ)
5.
Οι αρμόδιες για τις εγκρίσεις αρχές των κρατών μελών
αλληλοενημερώνονται εντός ενός μηνός σχετικά με την ανάκλη
ση ένδειξης τύπου και τους λόγους της ανάκλησης . Σε περίπτω
ση που διενεργείται επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 10 οι αρμόδιες για τις εγκρίσεις αρχές του
κράτους μέλους αλληλοενημερώνονται σχετικά με τις αποφά
σεις που έλαβαν βάσει των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης.

5.

Οι αρμόδιες για τις εγκρίσεις αρχές των κρατών μελών

αλληλοενημερώνονται εντός ενός μηνός σχετικά με την ανάκλη
ση ένδειξης τύπου και τους λόγους της ανάκλησης . Σε περίπτω
ση που διενεργείται επιθεώρηση με έλεγχο των εν χρήση
οχημάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν θεσπι
στεί στις σχετικές οδηγίες τα κράτη μέλη αλληλοενημερώ
νονται σχετικά με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης
καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την
αποκατάσταση της χρήσεως των ελεχθέντων οχημάτων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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(Τροπολογία 30)
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Άρθρο 12, εδάφιο 1α { νέο)(οδηγία 70/156/ΕΟΚ)

Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με διατάξεις που
έχουν θεσπιστεί για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και για τη
θέσπιση μέτρων αποκατάστασης της συμμόρφωσης των κυκλοφο

ρούντων οχημάτων πρέπει να αναφέρουν λεπτομερώς τους λόγους
στους οποίους έχουν βασιστεί. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους
μέλους που\' αποφασίζει να αρχίσει να εφαρμόζει τα προγραμματι
ζόμενα μέτρα ενημερώνουν το ενδιαφέρομενο μέρος, το οποίο,
ταυτόχρονα, πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τα ένδικα μέσα τα
οποία διαθέτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη
μέλη και σχετικά με τις προθεσμίες που προβλέπονται για την
άσκηση αυτών των ενδίκων μέσων.

Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με διατάξεις που
έχουν θεσπιστεί για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και για τη
θέσπιση μέτρων αποκατάστασης της συμμόρφωσης των κυκλοφο
ρούντων οχημάτων πρέπει να αναφέρουν τους λόγους στους
οποίους έχουν βασιστεί. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους
που αποφασίζει να αρχίσει να εφαρμόζει τα προγραμματιζόμενα
μέτρα ενημερώνουν το ενδιαφέρομενο μέρος, το οποίο, ταυτόχρο
vα, πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τα ένδικα μέσα τα οποία
διαθέτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη μέλη και
σχετικά με τις προθεσμίες που προβλέπονται για την άσκηση αυτών
των ενδίκων μέσων.

(Τροπολογία 31 )
ΑΡΘΡΟ 1 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3α ( νέα)
Άρθρο 13 ( Οδηγία 70/156/ΕΟΚ)

3α.

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται απο το εξής κείμενο:
Άρθρο 13

H Επιτροπή επικουρείται από μία επιτροπή η οποία
απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους
και στην οποία προεδρεύει o εκπρόσωπος της Επιτροπής.
O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν.
H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό
μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος
ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
Αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται
στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την
έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμ
βούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφο
φορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των
κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφε
ρόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην
ψηφοφορία.
H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν αυτά
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής.
Οταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη της Επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή
υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
(Τροπολογία 32 )
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 36 (νέα)

3β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 από
την 1η Ιανουαρίου 2005 τα κράτη μέλη
— δεν μπορούν πλέον να χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,
και

— αρνούνται την χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου,
για νέου τύπου οχημάτων και προβάλλοντας λόγους σχετι
κούς με τη ρύπανση του αέρα από τις εκπομπές εάν τύπος

οχημάτων δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας

7Ô/220/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα οδηγία.

Για τη δοκιμή τύπου I πρέπει να χρησιμοποιούνται οι οριακές
τιμές που ορίζονται στη γραμμή B του Πίνακα στο σημείο
5.3.1.4. του παραρτήματος 1 της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ.
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(Τροπολογία 33 )
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3γ ( νέα)

3γ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2006 τα κράτη μέλη πρέπει:

—

να θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά πιστότητας που
συνοδεύουν νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις
της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ δεν είναι πλέον έγκυρα για
τους σκοπούς του άρθρου 7 παρ. 1 της εν λόγω
οδηγίας, και
— να αρνούνται την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση
σε κυκλοφορία νέων οχημάτων που δεν συνοδεύονται
από πιστοποιητικό πιστότητας σύμφωνα με την οδη
γία 70/156/ΕΟΚ,

για λόγους σχετικούς με την ατμοσφαιρική ρύπανση από
εκπομπές, εφόσον τα οχήματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις

της οδηγίας 70/220/Ε0Κ, όπως τροποποιείται από την

παρούσα οδηγία.
Για τη δοκιμή τύπου 1 πρέπει να χρησιμοποιούνται οι
οριακές τιμές που ορίζονται στη γραμμή B του Πίνακα
στο σημείο 5.3.1.4. του παραρτήματος 1 της οδηγίας
70/22Q/EOK.

(Τροπολογία 34)
ΑΡΘΡΟ 3α (νέο)

Αρθρο 3α
Με την καθιέρωση των ενσωματωμένων στα οχήματα
συστημάτων διάγνωσης και της επιθεωρήσεως των κυκλο
φορούντων οχημάτων για τη διασφάλιση της ανθεκτικό
τητας καταργείται η δοκιμή του τύπου V (ανθεκτικότητα
των εξαρτημάτων που μειώνουν τις εκπομπές). Στη ύέση

της καθιερώνεται μια νέα δοκιμή τύπου V για κινητήρες
επιβαλλόμενης ανάφλεξης προκειμένου να ελέγχονται οι
μέσες εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα/υδρογονανθρά
κων σε χαμηλές θερμοκρασίες μετά την εκκίνηση εν
ψυχρώ.

(Τροπολογία 92)
ΑΡΘΡΟ 4

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν φορολογικά κίνητρα
μόνο για μηχανοκίνητα οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις
της οδηγίας 7Û/220/EOK, όπως τροποποιήΰηκε από τη παρού
σα οδηγία. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
διατάξεις της συνϋήκης και να πληρούν τις ακόλονϊϊες προν
πούέσεις:

—

να ισχύουν για όλα τα νέα οχήματα που διατίύενται στην

αγορά κράτους μέλους και πληρούν ήδη τις απαιτήσεις
οριακών τιμών που ορίζονται στην γραμμή A του Πίνακα
στο σημείο 5.3.1.4. του παραρτήματος I της οδηγίας
70/220/ΕΟΚ όπως τροποποιείται από την παρούσα οδη
γία ή τις ενδεικτικές οριακές τιμές που ορίζονται στη
γραμμή B του ιδίου πίνακα
— να παΐιουν να ισχύουν μόλις αρχίσουν να εφαρμόζονται
υποχρεωτικά οι τιμές για εκπομπές που καθορίζονται στο
άρι)ρο 3 παρ. 3 όσον αφορά τα νέα μηχανοκίνητα οχήματα
ή, από την 1η Ιανουαρίου 2005 οι ενδεικτικές οριακές που
ορίζονται στη γραμμή A του πίνακα στο σημείο 5.3.1.4.
του παραρτήματος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ όπως
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία-

Τα κράτη μελη μπορούν να εφαρμοσουν διατάξεις για την
προώθηση φορολογικών κινήτρων σε ό,τι αφορά τα μηχα
νοκίνητα οχήματα που μπορούν να ανταποκριθούν στα
πρότυπα του 2000 εκ των προτέρων, με αυξανόμενα
κίνητρα για κάθε όχημα που ανταποκρίνεται εκ των
προτέρων στα ίδια ή και αυστηρότερα πρότυπα του 2005 .
Τα κράτη μέλη μπορούν να εισαγάγουν φορολογικά ή
οικονομικά κίνητρα για τον επανεξοπλισμό των παλαιο
τέρων οχημάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας και για την απόσυρση των οχημά
των που δεν συμμορφούνται με τις εν λόγω διατάξεις.

Αριθ. C 132/180

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28 . 4 . 97

Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

—
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για κάθε τύπo οχήματος με κινητήρα, να αντιστοιχούν σε
ποσό χαμηλότερο από το πρόσθετο κόστος των τεχνικών
λύσεων που επιβάλλονται για να διασφαλιστεί η τήρηση
των τιμών που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 3, ή των
ενδεικτικών οριακών τιμών που ορίζονται στη γραμμή B
τον πίνακα στο σημείο 5.3.1.4. τον παραρτήματος / της
οδηγίας 70/220/ΕΟΚ όπως τροποποιείται από την
παρούσα οδηγία, καθώς και το κόστος τοποθέτησης τους
στο όχημα.

H Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως για τυχόν σχέδια θέσπισης
ή τροποποίησης των φορολογικών κινήτρων που αναφέρονται
στην πρώτη παράγραφο, ώστε να μπορεί να υποβάλει τις
παρατηρήσεις της.

H Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως για τυχόν σχέδια θέσπισης
ή τροποποίησης των φορολογικών ή οικονομικών κινήτρων
που αναφέρονται στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο,
ώστε να μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις της .

(Τροπολογία 36)
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

H Επιτροπή νποβαλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο πρόταση για αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών από
τα οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρού
σας οδηγίας, το αργότερο εντός 12 μηνών από την ημερομη
νία έκδοσης της παρούσας οδηγίας και οπωσδήποτε έως τις 31
Δεκεμβρίου 1998. H πρόταση βασίζεται σε αναθεώρηση και
βελτίωση της μεθόδον που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτι
ση των μέτρων της παρούσης οδηγίας.

H Επιτροπή παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις για
τη μείωση των εκπομπών των μηχανοκινήτων οχημάτων
και προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
σε περίπτωση ανάγκης την προσαρμογή της παρούσας οδη
γίας στις τεχνολογικές εξελίξεις .

(Τροπολογία 37)
ΑΡΘΡΟ 5, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ

H στρατηγική που θα προταθεί πρέπει να εκπονηθεί για να
παράγει αποτελέσματα που να πληρούν τις απαιτήσεις των
κοινοτικών προτύπων για την ποιότητα τον ατμοσφαιρικού
αέρα και των σχετικών στόχων με το ελάχιστο κόστος και
λαμβάνοντας υπόψη:
— τις τάσεις όσον αφορά την ποιότητα τον αέρα

—

τις εκπομπές επιβλαβών ρύπων στην Ευρώπη απο πηγές
τον τομέα των μεταφορών και εκτός αυτού και τη
συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν στη βελτίωση της
ποιότητας τον αέρα τα υφιστάμενα, τα εκκρεμή και τα
πιθανά μέτρα ελέγχον των εκπομπών από πηγές εκτός τον
τομέα των μεταφορών
— τις τεχνικές εξελίξεις όσον αφορά τις τεχνολογίες οχημά
των και τις νέες τεχνολογίες κινητήρων (π.χ. ηλεκτρική
ώση, στοιχεία καυσίμου) και τις τεχνολογίες διύλισης
— το δυναμικό των εναλλακτικών καυσίμων όπως το
πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), το νγραέριο (LPG), o
διμεθυλαιθέρας (DME) και τα βιοκαύσιμα για μείωση των

Εκτενείς προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας
οδηγίας και νομοθετικές προτάσεις για την περαιτέρω
μείωση των εκπομπών μετά το έτος 2005 πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής:
— τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπομπών και της
μολύνσεως της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς
και της ανθρώπινης υγείας
— την ενδεχόμενη βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου
των εκπομπών σωματιδίων

— τις εκπομπές σε βενζινοκινητήρες άμεσης έγχυσης
συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων*
— τις εκπομπές καυσαερίων σε υψηλές ταχύτητες

εκπομπων οχημάτων

—

τις δυνατές βελτιώσεις των διαδικασιών δοκιμών για

—

—

το δυναμικό των τεχνικών, μη τεχνικών και τοπικών

μέτρων για τη μείωση των εκπομπών: εν προκειμένω,
πρέπει να αξιολογηθεί η σνμβολή των μεταφορών και
άλλων μέτρων πολιτικής όπως η διαχείριση της κυκλοφο
ρίας, η βελτίωση των αστικόw δημόσιων συγκοινωνιών
και τα σνστήματα απόσυρσης παλαιών αντοκινήτων

τις δυνατότητες μειώσεως των εκπομπών των μηχανο

κινήτων οχημάτων με νέες τεχνολογίες κινητήρων και

έγκριση τύπον των νέων οχημάτων, ιδίως στην προσθήκη
νέας διαδικασίας δοκιμής σε χαμηλές θερμοκρασίες

εναλλακτικά καύσιμα
—

τη βελτίωση των εκπομπών επιβλαβών ρύπων καθώς

και CC>2 σε μηχανοκίνητα οχήματα με νέους κινητήρες
και κατά τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών καυσίμων
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— τη συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν επιλεκτικά και
διαφοροποιημένα φορολογικά μέτρα στη μείωση των
εκπομπών χωρίς να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
— τις επιπτώσεις οποιουδήποτε μέτρου στις εκπομπές C02·

— τις στρατηγικές των τρίτων χωρών για τη βελτίωση
της ποιότητας τον αέρα καθώς και τις οριακές τιμές
των εκπομπών σε τρίτες χώρες

—

τις στρατηγικές που ακολονθούν οι χώρες μη μέλη για τη
βελτίωση της ποιότητας τον αέρα και τις τιμές εκπομπών
που εφαρμόζουν
— την κατάσταση όσον αφορά τον εφοδιασμό και την
ποιότητα του αργού πετρελαίου που είναι διαθέσιμο στην
Κοινότητα.

(Τροπολογία 38 )
ΑΡΘΡΟ 5, ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

H πρόταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων οριακές τιμές για τις
εκπομπές υποχρεωτικά εφαρμοζόμενες από την 1η Ιανουα
ρίου 2005 οι οποίες να επιβεβαιώνουν ή να τροποποιούν τις
ενδεικτικές οριακές τιμές που ορίζονται στο σημείο 5.3.1.4.,
γραμμή B του παραρτήματος / της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, όπως
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία. Επιπλέον, στην
πρόταση πρέπει να καθορίζεται κατά πόσον i)a πρέπει να
αναθεωρηθεί το πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη
έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν φορολογικά κίνητρα που
προβλέπονται στην οδηγία 70/220/ΕΟΚ όπως τροποποιείται
απο την παρούσα οδηγία.

Διαγράφεται

H πρόταση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο ταυτοχρόνως με την πρόταση που προβλέπεται
στο άρθρο 9 της οδηγίας 96/.../ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και τον Συμβουλίου [σχετικά με την ποιότητα των
καυσίμων βενζίνης και ντήζελ και για την τροποποίηση της
οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου]- τα μέτρα τίθενται σε
ισχύ ταυτοχρόνως με τα μέτρα που προβλέπονται στην
πρόταση η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της εν

Διαγραφεται

λόγω οδηγίας.

(Τροπολογία 39)
ΑΡΘΡΟ 6α (νέο)

Αρθρο 6α

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998 η Επιτροπή θα υποβάλει
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
για τροποποίηση της οδηγίας 70/22Θ/ΕΟΚ η οποία ρυθμί
ξει την μείωση των εκπομπών CO2 με στόχο να καταστή
σει υποχρεωτικό τον εξοπλισμό των νέων βενξινοκινήτων
οχημάτων με μηχανή που καταναλώνει 5 λίτρα από 1ης
Ιανουαρίου 2005 (καθώς και τον εξοπλισμό των νέων
ντιξελοκινήτων οχημάτων με μηχανή που καταναλώνει
4,5 λίτρα από 1.1.2005) ως επίσης τον εξοπλισμό των νέων
βενξινοκινήτων και ντιξελοκινήτων οχημάτων με μηχανή
που καταναλώνει 3 λίτρα από 1.1.2010·
Μέχρι τις 30.6.98 θα οριστικοποιηθεί ένα νομοθετικό
πλαίσιο για την έγκριση οχημάτων που χρησιμοποιούν
εναλλακτικούς τρόπους κίνησης καθώς και οχημάτων που
χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα μέσω προτάσεως
οδηγίας την οποία θα υποβάλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αριθ"). C 132/ 182

| EL |

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28 . 4 . 97

Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

H Επιτροπή θa υποβάλει εντός του 1998 στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ένα Πράσινο Βιβλίο σχετικά
με την βιώσιμη κινητικότητα στις αστικές περιοχές. Το
Πράσινο Βιβλίο θa πρέπει να λάβει υπόψη του την ανάγκη
συνεκτίμησης των τεχνολογικών, διαχειριστικών και φορολο
γικών πτυχών στους διάφορους τρόπους μεταφοράς και θa
πρέπει να υποδεικνύει πρότυπα αναφοράς για την διαχείριση
της αστικής κινητικότητας λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των διαφόρων αστικών περιοχών.
(Τροπολογία 40)
ΑΡΘΡΟ 66 ( νέο)

Άρθρο 66

1. H Επιτροπή θa υποβάλει το αργότερο έως την 1η
Ιανουαρίου 1998 έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξη των ενσωματω
μένων στα οχήματα συστημάτων διάγνωσης στην οποία
αναπτύσσει τις απόψεις της όσον αφορά την ανάγκη επεκτά
σεως των ενσωματωμένων στα οχήματα συστημάτων διάγνω
σης, την έκδοση ενός εγγράφου με προδιαγραφές ISO για
πληροφορίες επισκευής επί τη βάσει του SAE J 2008 και
σχετικά με τις απαιτήσεις για την χρησιμοποίηση ενός
ενσωματωμένου στο όχημα συστήματος μέτρησης. H έκθεση
της Επιτροπής λαμβάνει επίσης υπόψιν την χρησιμοποίηση
των ενσωματωμένων στα οχήματα συστημάτων διάγνωσης
με στόχο τον έλεγχο της οδικής ασφάλειας.
H Επιτροπή θa υποβάλει με βάση την έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση συμπληρώσεως της
παρούσας οδηγίας που τίθεται σε ισχύ συγχρόνως με την
παρούσα οδηγία.
H πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:
— μια επέκταση των διατάξεων για τα ενσωματωμένα στα
οχήματα συστήματα διάγνωσης σε όλα τα άλλα ηλεκτρο
νικά συστήματα ελέγχου των οχημάτων που αφορούν την
ενεργητική και την παθητική ασφάλεια
— την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ενσωματωμέ
νων στα οχήματα συστημάτων διάγνωσης και στα ελα
φρά και βαριά επαγγελματικά οχήματα
— τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αντίστοιχα παραρτή
ματα προκειμένου να εξισωθεί το ενσωματωμένο στα
οχήματα σύστημα διάγνωσης με το ενσωματωμένο στα
οχήματα σύστημα μέτρησης, το οποίο κατόπιν μετρή
σεως των επιμέρους συστατικών των ρυπογόνων ουσιών
των εκπομπών διαπιστώνει ενδεχόμενες δυσλειτουργίες.
2. H Επιτροπή λαμβάνει το αργότερο έως την 1η Ιανουα
ρίου 1999 τα κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα
άτομα με εύλογο συμφέρον δεν θa παρεμποδίζονται με τα
ενσωματωμένα στα οχήματα συστήματα διάγνωσης να σχε
διάζουν, παράγουν ή χρησιμοποιούν ανταλλακτικά ή εξαρτή
ματα τα οποία διασφαλίζουν τον περιγραφόμενο στην παρού
σα οδηγία έλεγχο των εκπομπών, εξαιτίας του γεγονότος ότι
η χρησιμοποίηση των εξαρτημάτων αυτών ενεργοποιεί χωρίς
λόγο τον δείκτη δυσλειτουργίας.

3.

H Επιτροπή λαμβάνει έως την 1η Ιανουαρίου 1999 τα

κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα και
πωλούμενα από κατασκευαστές εξαρτημάτων ανταλλακτικά
ή εξαρτήματα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των επι
μέρους ενσωματωμένων στα οχήματα συστημάτων διάγνω
σης, προκειμένου να μην ενεργοποιείται o δείκτης δυσλει
τουργίας λόγω ελλείψεως σχετικής προδιαγραφής.
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(Τροπολογία 90)
ΑΡΘΡΟ 6γ (νέο)
Αρύρο 6γ

Τα κράτη μέλη λαμβανουν υπόψη την ύπαρξη χημικών
παρασκευασμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως επι
πρόσθετα καυσίμων με στόχο την αύξηση της καθαρότη
τας και συνεπώς την καλύτερη λειτουργία των συστη
μάτων καυσίμων, των κινητήρων ή των συστημάτων
ελέγχου των καυσαερίων με αποτέλεσμα τη μείωση των
βλαβερών εκπομπών.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εισαγάγουν, κατόπιν ενημέρω
σης της Επιτροπής, φορολογικά ή άλλα μέτρα με στόχο
την προώθηση της κατάλληλης χρήσης των επιπρόσθετων
αυτών.

(Τροπολογία 41 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 1 , ΠΑΥΛΑ Ια ( νέα)

Παραρτημα VII (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
—

Παράρτημα VII

Οι παραπομπές στους τίτλους του παραρτήματος VII
διατυπώνονται ως εξής: «δοκιμή τύπου V : έλεγχος των
μέσων εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογο
νανθράκων σε χαμηλές θερμοκρασίες μετά την εκκίνηση
εν ψυχρώ»
(Τροπολογία 86)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 1 , ΤΡΙΤΗ ΠΑΥΛΑ

Παράρτημα X (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X : διαδικασίες για τον έλεγχο της συμμόρφω-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X : διαδικασίες για τον ελεγχο της συμμόρφω

σης των εν χρήσει οχημάτων

σης των εν χρήσει οχημάτων
Προσάρτημα 1 : επιλογή των οχημάτων δοκιμής και κριτή
ρια για την απόρριψη

(Τροπολογία 42 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 4α (νέο)

Παράρτημα, σημείο 2.14 (νέο) (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
4α. Προστίθεται ένα νέο σημείο 2.14 ως εξής:
«2.1.4. «Μηχανισμό αλλοίωσης (Defeat divice)»
συνιστά κάθε κατασκευαστικό στοιχείο το οποίο
μετρά τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος,

τον αριθμό στροφών του κινητήρα, την ταχύτητα, την
πίεση εισαγωγής ή κάθε άλλη παράμετρο, με στόχο
την ενεργοποίηση, την μετατροπή, την καθυστέρηση ή
απενεργοποίηση της λειτουργίας μιας παραμέτρου
του συστήματος μειώσεως των εκπομπών, με αποτέλε
σμα να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του συστή
ματος μειώσεως των εκπομπών υπό συνθήκες που
παρουσιάζονται κατά κανόνα κατά τη συνηθισμένη
χρησιμοποίηση του οχήματος. Ενα τέτοιο κατα
σκευαστικό στοιχείο δεν θεωρείται ως μηχανισμός
αλλοίωσης όταν :
— δικαιολογείται η ανάγκη για ένα τέτοιο μηχανι
σμό προκειμένου να προστατευθεί o κινητήρας
από ζημίες και ατυχήματα·
— o μηχανισμός αυτός λειτουργεί για τις ανάγκες
της εκκινήσεως του κινητήρα·
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— οι αντίστοιχοι όροι περιλαμβάνονται ουσιαστικά
στις δοκιμές τύπου I ή τύπου V».
(Τροπολογία 43 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 5α (νέο)

Παράρτημα, σημείο 3.2.4 (νέο) (οδηγία 70/22Û/EOK)

5α.

Προστίθεται νέο τμήμα 3.2.4. με την ακόλουθη

διατύπωση :

«3.2.4. Δήλωση του κατασκευαστού σχετικά με την
αντοχή των μηχανισμών και εξαρτημάτων μειώσεως
των εκπομπών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήμα
τος 8.1 .»

(Τροπολογία 46)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 10

Παράρτημα 1, πρώτος πίνακας, σημείο 1.5.2. (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)

Δοκιμή έγκρισης
τύπου οχήματος

Τύπος I

Τύπος II
Τύπος III
Τύπος IV

Τύπος V

Τήρηση από εν
χρήσει οχήματα
(σημείο 8 )

Ενσωματωμένα
συστήματα
διάγνωσης
(σημείο 9 )

Προϋποθέσεις
επέκτασης

Οχήματα
κατηγοριών M και N
με κινητήρα
επιβαλλόμενης
ανάφλεξης

Οχήματα
κατηγοριών M ι και N ,
με κινητήρα

Ναι

Ναι

(μάζα < 3,5 t)

Ναι

Ναι

επιβαλλόμενης
ανάφλεξης

ανάφλεξης
με συμπίεση

Τύπος I

Ναι

Ναι

( μάζα < 3,5 t)

(μάζα < 3,5 t)

Ναι

Ναι

(μάζα < 3,5 t)

(μάζα < 3,5 t)

Ναι

Προαιρετικώς

Ναι

( μάζα < 3,5 t)

Ναι
-

Ναι

-

Ναι
-

( μάζα < 3,5 t)
Ναι

Τύπος V

-

( μάζα < 3,5 t)

Τήρηση από εν
χρήσει οχήματα
(σημείο 8 )
Ενσωματωμένα
συστήματα
διάγνωσης
(σημείο 9 )

Ναι

(μάζα < 3,5 t)

(μάζα < 3,5 t)

Typow IV

-

( μάζα < 3,5 t)

Σημείο 6

Οχήματα
κατηγοριών M ι και N]
με κινητήρα

Τύπος III

-

< 6 επιβάτες)
(μάζα < 2,5 t)

κατηγοριών M και N
με κινητήρα

Τύπος II

-

(μάζα < 3,5 t)

(Χωρητικότητα

τύποτυ οχήματος

ανάφλεξης
με συμπίεση

( μάζα < 3,5 t)

Ναι

Οχήματα

Δοκιμή έγκρισης

Ναι

Ναι

(μάζα < 3,5 t)

( μάζα < 3,5 t)

Ναι

Ναι

(Μάζα < 3,5 t)

(μάζα < 3,5 t)

Σημείο 6

Σημείο 6

Μ2 και Ν2

M : και Ν2

με μάζα αναφοράς
όχι μεγαλύτερη
από 2 840 kg

Προϋποθέσεις
επέκτασης

Σημείο 6

με μάζα αναφοράς
όχι μεγαλύτερη
από 2 840 kg

(Τροπολογία 44)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 10α (νέο)

Παράρτημα I, σημείο 5.1.3α (νέο) (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
10α.

Προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο :

5.1.3α
Δοκιμή τύπου V (έλεγχος των εκπομπών των
εξατμίσεων μετά από ψυχρή εκκίνηση (- 7 °C) για την
εξακρίβωση της μέσης χαμηλής θερμοκρασίας μονο
ξειδίου του άνθρακος/υδρογονάνθρακος).
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(Τροπολογία 45 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 106 (νέο)

Παράρτημα I, σημείο 5.1.36 (νεο) (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
106.

Προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο :

5.1.36. Οχήματα εξοπλισμένα με κινητήρες ανάφ
λεξης με συμπίεση θα υπόκεινται στις δοκιμές τύπου I
έλεγχος των μέσων εκπομπών της εξάτμισης μετά από
ψυχρή εκκίνηση (- 7 °C).
(Τροπολογία 47)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 11 , ΠΡΩΤΗ ΠΑΥΛΑ

Παράρτημα I, σημείο 5.3.1.4, πίνακας (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οριακέ ς

Κατηγορία οχήματος

Μάζα
μονοξειδίου
TOI ' άνθρακα

Μάζα

αναφοράς

A (2000)

M « 2»

υδρογονανθράκων

B (*) (2005 )

M ( 21

(*)

-

του αζώτου

( HC )

( NOJ

mi ' αζώτου

Μάζα
σωματιδίων
(PM )

(HC + NO )

RW

L,

Li

L,

L2 + u

L.

( KG )

( g/km )

( g/km )

( g/km )

(g/km )

( g/km )

Βενζίνη

Ντήζελ

Βενζίνη

όλα

2,3

0,64

0,20

όλα

1,00

0,50

0,10

Κλάση

-

Συνόνασμένη μάζα
υδρογονανθράκων
και οξειδίων

Μάζα
οξειδίων

Μάζα

( CO )

Κατηγορία

τιμές

Ντήζελ

Βενζίνη

Ντήζελ

0,15

0,50

0,08

0,25

-

-

Βενζίνη

-

-

Ντήζελ

Ντήζελ

0,56

0,05

0,30

0,025

Ενδεικτικές οριακές τιμές που θα ισχύουν για τους νέους τύπους οχημάτων από την Ιη Ιανουαρίου 2005 υπό την επιφύλαξη οτι θα εγκριθούν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Αυτές οι οριακές τιμές μπορούν να αποτελέσουν βάση για φορολογικά κινητή όπως προβλέπεται οτο άρθρο 3 της οδηγίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Οριακέ ς
Μάζα

Κατηγορία οχήματος

Μάζα

Κατηγορία

A (2000)

M (2>

B (*) (2005 )

M (2>

(*)

-

του αζώτου

( HC )"

(CO")

Μάζα
σωματιδίων

οξειδίων

υδρογονανθράκων

( ΡΜ )

( NO,)

RW

L,

L:

L,

L,

( KG )

(g/km )

(g/km )

( g/km )

(g/km )

Κλάση

-

Μάζα

Μάζα

μονοξειδίου
τον άνθρακα

αναφοράς

τιμές

Βενζίνη

Ντήζελ

Βενζίνη

Ντήζελ

Βενζίνη

Ντήζελ

Ντήζελ

όλα

2,3

0,64

0,12

0,07

0,15

0,40

0,04

όλα

1,00

0,50

0,10

0.07

0,08

0,19

0,02

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕ!

(Τροπολογία 48 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 11α (νεο)

Παράρτημα /, σημείο 5.3.5 (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
11α.

Το τμήμα 5.3.5. να διατυπωθεί ως ακολούθως:

«5.3.5 Δοκιμή τύπου V (δοκιμή μέσης εκπομπής
μονοξειδίου του άνθρακα/υδρογονανθράκων σε χαμη
λή θερμοκρασία μετά από ψυχρή εκκίνηση)
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5.3.5.1 H εν λογω δοκιμή ισχύει για όλα ta οχήματα
κατηγορίας M και N (μάζα < 3,5t) με κινητήρα επιβαλλόμε
νης ανάφλεξης.
5.3.5.1.1 Το όχημα τοποθετείται σε δυναμομετρική εξέ
δρα η οποία προσομοιώνει την αντίσταση και την αδράνεια.
5.3.5.1.2 H δοκιμή συνίσταται στους τέσσερεις βασικούς
κύκλους οδήγησης σε πόλη, του πρώτου μέρους της δοκιμής.
H δοκιμή του πρώτου μέρους περιγράφεται στο Παράρτημα
III, Προσάρτημα 1 και απεικονίζεται γραφικά στις εικόνες
ΙΙΙ.1.1 και ΙΙΙ.1.2 του παρατήματος. H δοκιμή χαμηλής
θερμοκρασίας διαρκεί συνολικά 780 δευτερόλεπτα. Πρέπει
να διεξάγεται χωρίς διακοπή, και αρχίζει με την εκκίνηση
του κινητήρα.

5.3.5.1.3 H δοκιμή χαμηλής θερμοκρασίας πρέπει κατά
κανόνα να διεξάγεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος - 7
°C. Εναλλακτικά, μπορεί να διεξαχθεί και στους + 8 βαθ
μούς, εφόσον o κατασκευαστής δηλώσει ότι τηρουμένων
των οριακών τιμών μιας δοκιμής τύπου V στους +8 °C
τηρήθηκαν και οι οριακές τιμές μιας δοκιμής τύπου V στους
- 7 °C .

Πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής, το όχημα πρέπει να
ετοιμάζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να
διασφαλίζεται η αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων
της δοκιμής. H ετοιμασία και οι άλλες μέθοδοι δοκιμής
διεξάγονται σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο
Παράρτημα VII.
5.3.5.1.4 Κατά τη διάρκεια των δοκιμών τα καυσαέρια
αραιώνονται και λαμβάνεται δείγμα μερικής ροής. Τα
καυσαέρια από την εξάτμιση του οχήματος δοκιμής αραιώ
νονται, συλλέγονται και αναλύονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία που περιγράφεται στο Παράρτημα VII, και μετράται
o συνολικός ογκος των αραιωμένων καυσαερίων. Τα αραι
ωμένα καυσαέρια αναλύονται ως προς την περιεκτικότητα
σε μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες.
5.3.5.2 Ανάλογα με τις απαιτήσεις των παραγράφων
5.3.5.2.2 και 5.3.5.3 η δοκιμή πρέπει να επαναλαμβάνεται
τρεις φορές. Τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται επί τον
αντίστοιχο συντελεστή μείωσης, o οποίος υπολογίζεται με
τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 5.3.6. Οι
υπολογισθείσες ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα και
υδρογονανθράκων πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια που
δίνονται στον ακόλουθο πίνακα :
θερμ/σια δοκιμής

+ 8 °C
- 7 °C

Μον/οιο του άνύρ.

Υδρ/ύρακες

LI ( g/km )

L2 (g/km )

8
15

0,8
1,5

5.3.5.2.1 Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγραφου
5.3.5.2, για κάθε ρύπο δεν επιτρέπεται πέραν από ένα
αποτέλεσμα δοκιμής να υπερβεί την οριακή τιμή περισσότε
ρο του 10% , υπό την προϋπόθεση ότι o αριθμητικός μέσος
των τριών αποτελεσμάτων των δοκιμών βρίσκεται μέσα στα
επιτρεπτά όρια. Αν περισσότεροι ρύποι υπερβούν τις επι
τρεπτές τιμές, οι εν λόγω υπερβάσεις επιτρέπεται να αφο
ρούν τόσο μία και την αυτή δοκιμή όσο και περισσότερες
της μιας δοκιμές.
5.3.5.2.2 O αριθμός των δοκιμών σύμφωνα με την παρά
γραφο 5.3.5.2 μπορεί, μετά από αίτημα του κατασκευαστή,
να αυξηθεί σε δέκα, υπό την προϋπόθεση ότι o αριθμητικός
μέσος των τριών πρώτων δοκιμών βρίσκεται μεταξύ 100 και
110% της οριακής τιμής. Στην περίπτωση αυτή ισχύει
απλώς η προϋπόθεση, ότι o αριθμητικός μέσος και των δέκα
αποτελεσμάτων των δοκιμών είναι μικρότερος από την
οριακή τιμή.
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5.3.5.3 O αριθμός των δοκιμών της παραγράφου
5.3.5.2 μπορεί να μειωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπό
μενα στις παραγράφους 5.3.5.3.1 και 5.3.5.3.2.
5.3.5.3.1 Διεξάγεται μόνο μία δοκιμή, εφόσον η
υπολογισθείσα τιμή για κάθε επιμέρους ρύπο είναι
μικρότερη από ή ίση με 0,70L.
5.3.5.3.2 Αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της
παραγράφου 5.3.5.3.1, διεξάγονται μόνο δύο δοκιμές,
εφόσον για κάθε ρύπο το αποτέλεσμα της πρώτης
δοκιμής είναι μικρότερο από ή ίσο με 0,85L και το
άθροισμα των πρώτων δύο αποτελεσμάτων είναι
μικρότερο από ή ίσο με 1,70L και το αποτέλεσμα της
δεύτερης δοκιμής είναι μικρότερο από ή ίσο με L (VI
< 0,85L και VI + V2 < 1,70L και V2 < L)»

(Τροπολογία 49)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 1 16 ( νέο)

Παράρτημα J, σημείο 6.3 (οδηγία 70/220/ΕΟΚ).
116.

H παράγραφος 6.3. να διατυπωθεί ως εξής:

O τίτλος τροποποιείται ως εξής:
«6.3. Δοκιμή μέσης εκπομπής μονοξειδίου του
άνθρακα/υδρογονανθράκων σε χαμηλή θερμοκρασία
μετά από ψυχρή εκκίνηση (Δοκιμή τύπου V)»
H παράγραφος 6.3.1.2. να διατυπωθεί ως εξής:
6.3.1.2.
—

«Σύστημα μείωσης εκπομπών :

Καταλύτες

—

Αριθμός των καταλυτών

— Μέγεθος και σχήμα καταλυτών (Σταθερός
όγκος εντός 10% )
— Τύπος καταλύτη (Οξειδωτικός καταλύτης,
τριοδικός καταλύτης)
—

Περιεκτικότητα σε πολύτιμο μέταλλο (ταυτό
σημη ή μεγαλύτερη)

— Φορείς (δομή και υλικό)
—

Πυκνότητα κυψελών

— Είδος περιβλήματος του καταλύτη
—

—

Θέση των καταλυτών (τοποθέτηση και δια
στάσεις στο σύστημα εξάτμισης ώστε κατά
την έναρξη λειτουργίας του καταλύτη να μην
προκύπτει διαφορά θερμοκρασίας άνω των
50Κ)· η αλλαγή αυτή της θερμοκρασίας πρέ
πει να ελέγχεται μετά την σταθεροποίηση σε
ταχύτητα 120 km/h και τον έλεγχο της ελκτι
κής ισχύος σύμφωνα με την δοκιμή τύπου I

Δευτερεύουσα παροχή αέρος
—

με και χωρίς

—

Τύπος (Pulsair, αεραντλίες κλπ.)
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—

Αισθητήρας λάμδα του καταλύτη
— θερμαντική ικανότητα

— Πρόσθετες εγκαταστάσεις (θερμαινόμενος κατα
λύτης κλπ.)»
H παράγραφος 6.3.1.4. διαγράφεται.
(Τροπολογία 50)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 14

Παράρτημα 1, σημείο 8.1, πρώτο εδάφιο (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
8.1 Για να πληρούν τις διατάξεις του Συμβουλίου 5.1.1 , εν
χρήσει οχήματα που χρησιμοπoιούνται και συντηρούνται
σωστά πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των σημείων 5.3.1.4
(εκπομπές σωλήνων εξαγωγής) και 5.3.4 (εκπομπές εξαερούμε
νων καυσίμων) μέχρι ηλικίας πέντε ετών ή μέχρις ότου
διατρέξουν 80.000 km, όπου ισχύει ό,τι συμβεί πρώτο. H
συμμόρφωση προς τις διατάξεις αυτές επαληθεύεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 1 της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ από
τις αρχές οι οποίες χορήγησαν την έγκριση τύπον για το
όχημα, με βάση επιθεωρήσεις εν χρήσει οχημάτων που υπάγο
νται στον εκάστοτε τύπο οχήματος. H διαδικασία που πρέπει να
τηρείται γι' αυτήν την επιθεώρηση εν χρήσει οχημάτων καθορί
ζεται στο παράρτημα X.

8.1 Για να πληρούν τις διατάξεις του Συμβουλίου 5.1.1 , εν
χρήσει οχήματα που χρησιμοποιούνται και συντηρούνται
σωστά πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των σημείων 5.3.1.4
(εκπομπές σωλήνων εξαγωγής) και 5.3.4 (εκπομπές εξαερούμε
νων καυσίμων) μέχρι ηλικίας δέκα ετών ή μέχρις ότου διατρέ
ξουν 160.000 km, όπου ισχύει ό,τι συμβεί πρώτο. H συμμόρ
φωση ενός τύπου οχήματος προς τις διατάξεις αυτές επαλη
θεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 1 της οδηγίας
70/ 156/ΕΟΚ από τις αρμόδιες αρχές, με βάση επιθεωρήσεις εν
χρήσει οχημάτων που υπάγονται στον εκάστοτε τύπο οχήματος.
H διαδικασία που πρέπει να τηρείται γι' αυτήν την επιθεώρηση
εν χρήσει οχημάτων καθορίζεται στο παράρτημα X.

(Τροπολογία 51 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 14

Παράρτημα I, σημείο 9.1 (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
9.1

Οχήματα κατηγορίας Μ('), με κινητήρα επιβαλόμενης

ανάφλεξης εκτός από
— οχήματα κατασκευασμένα για τη μεταφορά περισσοτέρων
των 6 ατόμων συμπεριλαμβανομένου και οδηγού,
— οχήματα των οποίων η μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 2500
kg>

9.1 Οχήματα κατηγορίας Μ(') και Ν(') των οποίων η
μέγιστη μάζα δεν υπερβαίνει τα 3500kg, πρέπει να φέρουν
ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD) για τον έλεγχο των
εκπομπών σύμφωνα με το παράρτημα XI . Εάν και άλλα
οχήματα κατηγορίας M και N φέρουν ενσωματωμένο σύστημα
διάγνωσης (OBD), το σύστημα αυτό πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις του παραρτήματος XI .

πρέπει να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD)
για τον έλεγχο των εκπομπών σύμφωνα με το παράρτημα XI .
Εάν και άλλα οχήματα κατηγορίας M φέρουν ενσωματωμένο
σύστημα διάγνωσης (OBD), το σύστημα OBD πρέπει να πληροί
τις απαιτήσεις του παραρτήματος XI .
(Τροπολογία 52 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 18, ΠΑΥΛΑ 2α (νέα)

Παράρτημα III, προσάρτημα / (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
— H δειγματοληψία αρχίζει με την έναρξη της διαδικα
σίας εκκίνησης.
(Τροπολογία 53 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 21

Παράρτημα IV, σημείο 4.3.1.3. (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
4.3.1.3 . H επαναληπτικότητα του αναλυτή εκφραζόμενη ως
τυπική απόκλιση πρέπει να είναι ανώτερη από το 1% της
απόκλισης πλήρους κλίμακας στο 0 και στο 80 +/- 20% της
πλήρους κλίμακας για όλες τις χρησιμοποιούμενες περιοχές.

4.3.1.3 . H επαναληπτικότητα του αναλυτή εκφραζόμενη ως
τυπική απόκλιση πρέπει να είναι ανώτερη από το 1% της
απόκλισης πλήρους κλίμακας στο 0 και στο 80 +/- 2% της
πλήρους κλίμακας για όλες τις χρησιμοποιούμενες περιοχές.
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(Τροπολογία 54)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 21

Παράρτημα VI, σημείο 5.1.3.7. (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
5.1.3.7 . H διάβαση μπορεί να ελεγχθεί όπως περιγράφεται
στα σημεία 5.1.6.1 και 5.1.6.2 του παρόντος παραρτήματος ή
χρησιμοποιώντας άλλο τρόπο δειγματοληψίας και ανάλυσης με
τον οποίο να μπορεί να ανιχνευθεί η εκπομπή υδρογονανθρά
κων από το κάνιστρο κατά τη διάβαση .

5.1.3.7 . H διάβαση μπορεί να ελεγχθεί όπως περιγράφεται
στα σημεία 5.1.5 και 5.1.6. του παρόντος παραρτήματος ή
χρησιμοποιώντας άλλο τρόπο δειγματοληψίας και ανάλυσης με
τον οποίο να μπορεί να ανιχνευθεί η εκπομπή υδρογονανθρά
κων από το κάνιστρο κατά τη διάβαση.

(Τροπολογία 55 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 21

Παράρτημα VI, σημείο 5.1.3.8. (οδηγία 70/22Q/EOK)

5.1.3.8 . Το κάνιστρο καθαρίζεται με 25 ±5 λίτρα αέρα ανά
λίτρο ξυλάνθρακα και ανά λεπτό χρησιμοποιώντας τον αέρα
του εργαστηρίου μέχρι να επιτευχθούν 300 εναλλαγές κατ '

5.1.3.8 . Το κάνιστρο καθαρίζεται με 25 ±5 λίτρα αέρα ανά
λεπτό χρησιμοποιώντας τον αέρα του εργαστηρίου μέχρι να
επιτευχθούν 300 εναλλαγές κατ ' όγκο.

όγκο.

(Τροπολογία 56)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 21

Παράρτημα VI, σημείο 5.1.5.6. (οδηγία 7Q/220/EOK)
5.1.5.6. Όταν η θερμοκρασία του καυσίμου της δεξαμενής
φθάσει τους 293 K (20 °Ψ) αρχίζει μια γραμμική παροχή
θερμότητος 15Κ ( 15 °C). Το καύσιμο θερμαίνεται κατά τρόπο
ώστε η θερμοκρασία του κατά τη διάρκεια της θέρμανσης να
ακολουθεί τη συνάρτηση που παρατίθεται κατωτέρο με ανοχή
±1,5Κ ενώ καταγράφεται o χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ

παροχής θερμότητας και αύξησης θερμοκρασίας.

5.1.5.6. Όταν η θερμοκρασία του καυσίμου της δεξαμενής
φθάσει τους 293Κ (20 °C) αρχίζει μια γραμμική παροχή

θερμότητος 15Κ ( 15 °C). Το καύσιμο θερμαίνεται κατά τρόπο
ώστε η θερμοκρασία του κατά τη διάρκεια της θέρμανσης να
ακολουθεί τη συνάρτηση που παρατίθεται κατωτέρο με ανοχή
± 1 ,5Κ ενώ καταγράφεται o χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ
παροχής θερμότητας και αύξησης θερμοκρασίας.

Tr = Τ0 + 0,2333 - t

Tr = Το + 0,2333 * t

Όπου :

Όπου :

ΤΓ =
Τ0 =
t =

απαιτούμενη θερμοκρασία ( K)
αρχική θερμοκρασία (K)
χρόνος από την έναρξη της θέρμανσης, σε λεπτά.

ΤΓ =
Τ0 =
t =

απαιτουμένη ι/ερμοκρασία ( K)
αρχική θερμοκρασία (K)
χρόνος από την έναρξη της θέρμανσης, σε λεπτά.

(Τροπολογία 57)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 21

Παράρτημα VI, σημείο 5.1.5.7. (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
5.1.5.7 . Μόλις επέλθει διάβαση η όταν η ι/ερμοκρασία του
καυσίμου φθάνει τους 308Κ (35 °C), όποιο συμβεί πρώτο,
διακόπτεται η λειτουργία της πηγής θερμότητας, αποσφραγί
ζονται και ανοίγονται οι πόρτες του θαλάμου, και αφαιρείται
(ούνται) το(τα) πώμα(τα) της(των) δεξαμενών του οχήματος.
Εάν μέχρι τη στιγμή που η θερμοκρασία του καυσίμου φθάσει
τους 308Κ (35 °C ) δεν έχει σημειωθεί διάβαση, η πηγή
θερμότητας απομακρύνεται από το όχημα, το όχημα απομακρύ
νεται από το θάλαμο εκπομπών εξαερούμενων καυσίμων και η
διαδικασία που αναφέρεται στο σημείο 5.1 .7 επαναλαμβάνεται
εξαρχής μέχρι να σημειωθεί διάβαση.

5.1.5.7 . Μόλις επέλθει διάβαση ή όταν η ιθερμοκρασία του
καυσίμου φθάνει τους 308Κ (35 °C), όποιο συμβεί πρώτο,
διακόπτεται η λειτουργία της πηγής θερμότητας, απασφαλί
ζονται και ανοίγονται οι πόρτες του θαλάμου, και αφαιρείται
(ούνται) το(τα) πώμα(τα) της(των) δεξαμενών του οχήματος
καθώς και το όχημα από το θάλαμο για τον κύκλο
οδήγησης προετοιμασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.
Εάν μέχρι τη στιγμή που η θερμοκρασία του καυσίμου φθάσει
τους 308Κ ( 35 °C) δεν έχει σημειωθεί διάβαση, η πηγή
θερμότητας απομακρύνεται από το όχημα, το όχημα απομακρύ
νεται από το θάλαμο εκπομπών εξαερούμενων καυσίμων και η
διαδικασία που αναφέρεται στο σημείο 5.1.7 επαναλαμβάνεται
εξαρχής μέχρι να σημειωθεί διάβαση .
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(Τροπολογία 58 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 22

Παράρτημα VI, Προσάρτημα1, σημείο 2.3., Επικεφαλίδα (οδηγία 70/22Q/EOK)
2.3 .

Διακρίβωση και δοκιμή κατακράτησης νδρογονανϋρά-

2.3 .

Διακρίβωση και δοκιμή στεγανότητας του θαλάμου

κων στο θάλαμο

(Τροπολογία 59 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 23α ( νέο)

Παράρτημα VII (οδηγία 7Q/220/EOK)
23α. Το Παραρτημα VII αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο :

Παράρτημα VII — Δοκιμή τύπου V
(δοκιμή της μέσης θερμοκρασίας εκπομπών μονοξειδίου
του άνθρακα και υδρογονανθράκων μετά την ψυχρή
εκκίνηση).
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν παράρτημα περιγράφει τον αναγκαίο εξοπλι
σμό και τη διαδικασία της δοκιμής τύπου V, όπως αυτή
περιγράφεται στην παράγραφο 5.3.5, για την πραγματο
ποίηση της μέτρησης των εκπομπών καυσαερίων σε χαμη
λές θερμοκρασίες. Σκοπός της δοκιμής είναι η μέτρηση
των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογοναν
θράκων, κατά τη δοκιμή του οχήματος σύμφωνα με την
περιγραφόμενη διαδικασία. H δοκιμή αφορά όλα τα
οχήματα με κινητήρα εξαναγκασμένης ανάφλεξης. Στα
θέματα που καλύπτει το παρόν παράρτημα περιλαμβά
νονται :

α) o απαιτούμενος εξοπλισμός
β) οι συνθήκες διεξαγωγής της δοκιμής
γ) η διαδικασία δοκιμής και οι απαιτήσεις σε δεδομένα.
2.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

2.1 Επισκόπηση
Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τις εγκαταστάσεις που απαι
τούνται για τις δοκιμές εκπομπής καυσαερίων σε χαμηλή
θερμοκρασία για οχήματα κατηγοριών ΜΙ και Ν2 με
κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης. Όπου δεν καθορί
ζονται ειδικές απαιτήσεις για τη δοκιμή τύπου V, οι
απαιτούμενες εγκαταστάσεις αντιστοιχούν στις απαιτή
σεις για τη δοκιμή τύπου I, όπως καθορίζονται στο
Παράρτημα III των παραρτημάτων. Οι διαφορές για τη
δοκιμή τύπου V (δοκιμή χαμηλής θερμοκρασίας) εκτίθε
νται στη συνέχεια, στις παραγράφους 2.2 έως 2.6.

2.2 Δυναμομετρική εξέδρα
2.2.1 Ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.1 του
Παραρτήματος III. H κυλινδροφόρος δυναμομετρική
εξέδρα πρέπει να ρυθμιστεί κατά τρόπο που να προσομοι
ώνει τη λειτουργία ενός οχήματος στο δρόμο στους 266
βαθμούς Kelvin (+8 °C). H ρύθμιση αυτή μπορεί να
βασιστεί στον προσδιορισμό του προφίλ δυνάμεων αντί
στασης κατά την πορεία (road load force profile) στους 266
Kelvin (- 7 °C) [εναλλακτικά 218 Kelvin (+ 8 °C)]. Εναλλα
κτικά, η δύναμη αντίστασης κατά την πορεία, που έχει
καθοριστεί σύμφωνα με το προσάρτημα 3 του παραρτή
ματος III, μπορεί να προσαρμοστεί με μείωση κατά 10%
[μείωση χ% ] του χρόνου κύλισης. H τεχνική υπηρεσία
μπορεί να επιτρέψει την εφαρμογή άλλων μεθόδων για
τον καθορισμό της αντίστασης κατά την πορεία.
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2.2.2 Για τη διακρίβωση της δυναμομετρικής εξεδρας ισχυουν
οι διατάξεις τον προσαρτήματος 2 του Παραρτήματος III.
2.3 Διάταξη συλλογής αερίων

2.3.1 Ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2 του
Παραρτήματος III. H §2.3.2 του προσαρτήματος 5 τροποποιεί
ται, και διατυπώνεται ως εξής: «H διάταξη των παροχών, η ροή
του CVS, καθώς και η θερμοκρασία και η ειδική υγρασία του
αέρα αραίωσης (που μπορεί να προέρχεται από πηγή εκτός του
αέρα καύσης του κινητήρα του οχήματος) πρέπει να ελέγχονται
κατά τρόπο που να εξαλείφει πρακτικά τη συμπύκνωση υδρα
τμών στο σύστημα (0,142 έως 0,165 ml. ανά δευτερόλεπτο
επαρκούν για την πλειοψηφία των οχημάτων).»
2.4 Σύστημα ανάλυσης

2.4.1 Ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.4.3 του Παραρ
τήματος III, αλλά μόνο για τις μετρήσεις μονοξειδίου και
διοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων.
2.4.2 Για τις διακριβώσεις του συστήματος ανάλυσης ισχύουν
οι απαιτήσεις του προσαρτήματος 6 του Παραρτήματος III.
2.5 Αέρια

2.5.2 Ισχυουν οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.5 του Παραρτή
ματος III, όπου έχουν εφαρμογή.
2.6 Λοιπός εξοπλισμός

2.6.1 Για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση
όγκου, θερμοκρασίας, πίεσης και υγρασίας ισχύουν οι απαιτή
σεις των παραγράφων 4.4 και 4.6 του Παραρτήματος III.
3.

3.1

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ

Γενικες απαιτήσεις

3.1.1 H αλληλουχία ελέγχου του σχήματος VII/1 δείχνει τα
βήματα που εκτελούνται όταν ένα όχημα υποβάλλεται στη
διαδικασία δοκιμής τύπου V. H θερμοκρασία του περιβάλλοντος
στο οποίο βρίσκεται το όχημα πρέπει να ανέρχεται κατά μέσο
όρο σε 266 βαθμούς Kelvin (- 7 °C) [εναλλακτικά 218 βαθμούς
Kelvin (+ 8 °C)] ± 3 βαθμούς Kelvin), και να μην είναι μικρότερη
από 261 βαθμούς Kelvin (- 12 °C) [276 βαθμούς Kelvin (+ 3 °C)] ή
μεγαλύτερη από 272 βαθμούς Kelvin (- 1 °C)) [287 βαθμούς
Kelvin (+ 14 °C)]. H θερμοκρασία πρέπει για όχι περισσότερο
από τρία συνεχόμενα λεπτά να μην υπερβεί τους 269 βαθμούς
Kelvin (- 4 °C) [248 βαθμούς Kelvin (+ 11 °C)] ούτε να πέσει κάτω
από τους 263 βαθμούς Kelvin (- 10 °C) [278 βαθμούς Kelvin
(+ 5 °C)].

3.1.2 Το όχημα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής να
παραμείνει σε περίπου οριζόντια θέση, για να αποφεύγεται η
ακανόνιστη κατανομή του καυσίμου.
3.1.3 H θερμοκρασία που παρατηρείται σε μία θέση μέτρησης
πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής να μετράται στην έξοδο
της ροής ψύξης, η οποία έχει σταθερή ταχύτητα (παράγραφος
5.2.1 του παρόντος παραρτήματος). Οι ενδείξεις θερμοκρασίας
περιβάλλοντος πρέπει να αποτελούν αριθμητικό μέσο των θερ
μοκρασιών των θέσεων μέτρησης, οι οποίες λαμβάνονται ανά
χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του ενός λεπτού.
3.2 Διαδικασία δοκιμής

O αστικός κύκλος οδήγησης (μέρος 1) σύμφωνα με το σχήμα III
1.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ/προσάρτημα I αποτελείται από τέσ
σερεις βασικούς κύκλους οδήγησης σε πόλη, που όλοι μαζί
αποτελούν έναν πλήρη κύκλο μέρους 1.
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3.2.1 Για τη δοκιμή τνπον V o κύκλος δοκιμής συνίσταται στο
μέρος 1 και έχει συνολική διάρκεια 780 δευτερόλεπτα. H έναρξη
της μέτρησης καυσαερίων, η εκκίνηση του κινητήρα και η
διεξαγωγή του πρώτου κύκλου πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα
με τον πίνακα III 1.2 και το σχήμα III 1.2.

3.3 Προετοιμασία της δοκιμής
3.3.1 Οι όροι που περιγράφονται στο σημείο 3.1 . του Παραρ
τήματος III εφαρμόζονται στο δοκιμαστικό όχημα. H ρύθμιση
της ισοδύναμης αδράνειας στην τράπεζα δοκιμών με κυλίδρους
γίνεται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο σημείο
5.1 . του Παραρτήματος III.
3.4 Καύσιμο
3.4.1 Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή ικανο
ποιεί τις προδιαγραφές του χειμερινού καυσίμου που κυκλοφο
ρεί στο εμπόριο στο κράτος μέλος.
4.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

4.1 Επισκόπηση
4.1.1 Για την εξασφάλιση αναπαραγώγιμων δοκιμών εκπο
μπών, τα οχήματα των δοκιμών πρέπει να προετοιμάζονται κατά
τρόπο ομοιόμορφο. H προετοιμασία συνίσταται σε προπαρα
σκευαστικό κύκλο οδήγησης σε δυναμομετρική εξέδρα, του
οποίου έπεται μια φάση διαποτισμού (soak phase) προ της
δοκιμής εκπομπών σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 του παρόντος
παραρτήματος.
4.2 Προετοιμασία
4.2.1 Το όχημα φέρεται στο χώρο της δοκιμής και υποβάλλεται
στις ακόλουθες διαδικασίες :
4.2.2 Η(Οι) δεξαμενή(ές) καυσίμου πληρού(ν)ται με την προ

βλεπόμενη ποσότητα καθορισμένου καυσίμου δοκιμής. H δεξα

μενή πρέπει να πληρούται μέχρι το 40% της ονομαστικής της
χωρητικότητας σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει o κατα
σκευαστής. Σε περίπτωση που το καύσιμο που βρίσκεται στη
(στις) δεξαμενή(ές) καυσίμου δεν ανταποκρίνεται στις προδια
γραφές της παραγράφου 3.4.1 του παρόντος παραρτήματος, το
περιεχόμενο καύσιμο πρέπει να αδειάζεται πριν από τη διοχέ
τευση του καυσίμου της δοκιμής. Το καύσιμο της δοκιμής πρέπει
να βρίσκεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 289 βαθμών Kelvin

(+ 16 °C). Για τις ανωτέρω διαδικασίες, το σύστημα ελέγχου
εκπομπών στην εξάτμιση πρέπει να είναι κανονικά καθαρισμένο
και φορτισμένο.
4.2.3 H προετοιμασία συνίσταται σε κύκλο οδήγησης σύμφωνα
με το Παράρτημα III -προσάρτημα 1 σχήμα III 1.1 , μέρος 1 και
μέρος 2.
4.2.4 Κατά την προετοιμασία, η θερμοκρασία της θέσης ελέγ
χου πρέπει να παραμένει σχετικά σταθερή και να μην υπερβαί
νει τους 303 βαθμούς Kelvin (30 °C).
4.2.5 H πίεση των ελαστικών των τροχών κίνησης πρέπει να
έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της §5.3.2 του
Παραρτήματος III.
4.2.6 Εντός δεκαλέπτου από το πέρας της προετοιμασίας πρέ
πει να διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
4.2.7 Αν το ζητήσει o κατασκευαστής και το επιτρέψει η
τεχνική υπηρεσία, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επι
τραπεί πρόσθετη προετοιμασία. H τεχνική υπηρεσία μπορεί
επίσης από την πλευρά της να αποφασίσει την εκτέλεση πρό
σθετης προετοιμασίας. H πρόσθετη προετοιμασία συνίσταται
σε ένα ή περισσότερους κύκλους οδήγησης του κύκλου μέρους 1 ,
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα III — προσάρτημα 1 . H
έκταση μιας τέτοιας πρόσθετης προετοιμασίας πρέπει να ανα
φέρεται στην έκθεση της δοκιμής.
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4.3 Μέθοδοι διαποτισμου (soak methods)

4.3.1 Για το διαποτισμό του οχήματος πριν από τον έλεγχο των
εκπομπών πρέπει να χρησιμοποιείται μια από τις ακόλουθες δύο
μεθόδους.
4.3.2 Κανονική μέθοδος

Το όχημα πρέπει να διαποτίζεται για διάστημα όχι μικρότερο
των 12 ωρών και όχι μεγαλύτερο των 36 ωρών. H θερμοκρασία
τον περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται το όχημα κατά το
χρονικό διάστημα αυτό πρέπει να ανέρχεται κάθε ώρα κατά
μέσο όρο σε 266 βαθμούς Kelvin (-7 °C) [εναλλακτικά 218
βαθμούς Kelvin (+ 8 °Q] ± 3 βαθμούς Kelvin), και να μην είναι
μικρότερη από 261 βαθμούς Kelvin (- 12 °C) [276 βαθμούς Kelvin
(+ 3 °C)] ή μεγαλύτερη από 272 βαύμούς Kelvin (- 1 °Q) [287
βαύμούς Kelvin (+ 14 °C)]. Επιπλέον, η θερμοκρασία πρέπει για
όχι περισσότερο από τρία συνεχόμενα λεπτά να μην υπερβεί
τους 269 βαύμούς Kelvin (- 4 °C) [248 βαύμούς Kelvin (+ 11 °Q]
ούτε να πέσει κάτω από τους 263 βαύμούς Kelvin (- 10 °C) [278
βαύμούς Kelvin (+ 5 °C)].

4.3.3 Μέθοδος εξαναγκασμού (forced method)

Το όχημα διαποτίζεται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 36
ωρών προ της δοκιμής εκπομπών χαμηλής θερμοκρασίας.
4.3.3.1 Κατά το διάστημα αυτό το όχημα δεν πρέπει να
εκτίθεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγαλύτερες των 303
βαθμών Kelvin (30 °C).

4.3.3.2 H επιβολή της θερμοκρασίας δοκιμής στο όχημα μπορεί
να γίνει είτε με εξαναγκασμένη ψύξη είτε με εξαναγκασμένη
θέρμανση του οχήματος. Αν η ψύξη επιτυγχάνεται με φυσητή
ρες, οι τελευταίοι πρέπει να τοποθετηθούν κατακόρυφα, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη ψύξη της μονάδας μετάδοσης
κίνησης και του κινητήρα, και όχι του δοχείου λαδιού. Οι
φυσητήρες δεν πρέπει να τοποθετηθούν κάτω από το όχημα.
4.3.3.3 H θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να ελέγχεται
αυστηρά μόνο αφού το όχημα ψυχθεί σε θερμοκρασία 266
βαθμών Kelvin (-7 °C) [εναλλακτικά 218 βαθμών Kelvin
(+8 °Q] ±2 βαθμούς Kelvin, σύμφωνα με την ένδειξη μιας
αντιπροσωπευτικής μέτρησης της θερμοκρασίας του λαδιού του
κινητήρα. Αντιπροσωπευτική θερμοκρασία λαδιού είναι η θερ
μοκρασία του λαδιού που μετράται κοντά στο μέσο του όγκου
του, και όχι στην επιφάνεια ή στον πυθμένα του δοχείου. Αν
μετρηθούν δύο ή περισσότερες διαφορετικές θέσεις στο λάδι,
πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις θερμοκρασίας.
4.3.3.4 Πριν από τη δοκιμή εκπομπής καυσαερίων χαμηλής
θερμοκρασίας, το όχημα πρέπει να διαποτιστεί τουλάχιστον επί
μία ώρα αφότου ψυχθεί σε θερμοκρασία 266 βαθμών Kelvin
(- 7 °C) [εναλλακτικά 218 βαθμών Kelvin (+ 8 °C)] + 2 βαθμούς
Kelvin. H θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά το χρονικό διάστη
μα αυτό πρέπει να ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 266 βαθμούς
Kelvin (- 7 °C) [εναλλακτικά 218 βαθμούς Kelvin (+ 8 °C)], και να
μην είναι μικρότερη από 261 βαθμούς Kelvin (- 12 °C) [276
βαθμούς Kelvin (+ 3 °C)] ή μεγαλύτερη από 272 βαθμούς Kelvin
(- 1 °C)) [287 βαθμούς Kelvin (+ 14 °C)]. Επιπλέον, η θερμοκρα
σία πρέπει για όχι περισσότερο από τρία συνεχόμενα λεπτά να
μην υπερβεί τους 269 βαθμούς Kelvin (-4 °C) [248 βαθμούς
Kelvin (+ 11 °C )] ούτε να πέσει κάτω από τους 263 βαθμούς
Kelvin (- 10 °C) [278 βαθμούς Kelvin (+ 5 °C)].
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4.3.4 Αν το όχημα διαποτιστεί σε άλλο χώρο στους 266 βαθμούς
Kelvin (- 7 °C) [εναλλακτικά 218 βαθμούς Kelvin (+ 8 °C)] και
στη συνέχεια μεταφερθεί στη θέση δοκιμής διερχόμενο από
θερμότερο περιβάλλον, πρέπει στη θέση μέτρησης να διαποτι
στεί για διάστημα τουλάχιστον εξαπλάσιο σε διάρκεια από το
διάστημα κατά το οποίο εκτέθηκε σε υψηλότερη θερμοκρασία.
H θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά το χρονικό διάστημα αυτό
πρέπει να ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 266 βαθμούς Kelvin
(- 7 °C) [εναλλακτικά 218 βαθμούς Kelvin (+ 8 °C)] ± 3 βαθμούς
Kelvin), και να μην είναι μικρότερη από 261 βαθμούς Kelvin
(- 12 °C) [276 βαθμούς Kelvin (+ 3 °C)] ή μεγαλύτερη από 272
βαθμούς Kelvin (- 1 °C)) [287 βαθμούς Kelvin (+ 14 °C)]. Επι
πλέον, η θερμοκρασία πρέπει για όχι περισσότερο από τρία
συνεχόμενα λεπτά να μην υπερβεί τους 269 βαθμούς Kelvin
(- 4 °C) [248 βαθμούς Kelvin (+ 11 °C)] ούτε να πέσει κάτω από
τους 263 βαθμούς Kelvin (- 10 °C) [278 βαθμούς Kelvin (+ 5 °C)].
O μέγιστος επιτρεπτός χρόνος μεταφοράς ενός οχήματος μέσω
θερμότερου περιβάλλοντος ανέρχεται σε 10 λεπτά.

5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ

5.1 Επισκόπηση

5.1.1 H μέτρηση εκπομπών ολοκληρώνεται μετά από μια δοκι
μή που συνίσταται αποκλειστικά στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα
λειτουρίας εν κενώ, σε ένα κύκλο τμήματος 1 (Παράρτημα III,
προσάρτημα 1 , σχήμα III 1.1 ). H εκκίνηση του κινητήρα, η άμεση
λήψη δείγματος καυσαερίων, η λειτουργία σε κύκλο μέρους 1 και
η διακοπή του κινητήρα αποτελούν μια πλήρη δοκιμή χαμηλής
θερμοκρασίας με συνολική διάρκεια 780 δευτερόλεπτα. Οι
εκπομπές καυσαερίων αραιώνονται με αέρα από την ατμόσφαι
ρα του θαλάμου δοκιμής και λαμβάνονται συνεχώς δείγματα για
ανάλυση. Τα συλλεγόμενα καυσαέρια αναλύονται ως προς την
περιεκτικότητά τους σε διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του
άνθρακα, και υδρογονάνθρακες. Ένα παράλληλο δείγμα του
αέρα αραίωσης αναλύεται κατά τον ίδιο τρόπο ως προς την
περιεκτικότητά του σε μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρα
κες, και, προαιρετικά, οξείδιο του αζώτου και διοξείδιο του
άνθρακα.
5.2 Αειτουργία της δυναμομετρικής εξέδρας
5.2.1 Φυσητήρες ψύξης
5.2.1.1 Κατά τη μέτρηση στη δυναμομετρική τράπεζα τοποθε
τείται φυσητήρας σταθερής ταχύτητας ροής κατά τρόπο ώστε o
ψυχρός αέρας να κατευθύνεται άμεσα στο όχημα, του οποίο
είναι ανοικτό το κάλυμμα του κινητήρα.

5.2.1.2 Στην περίπτωση οχημάτων με κινητήρα εμπρός, o
φυσητήρας τοποθτείται σταθερά σε απόσταση 300 mm από το
όχημα. Στην περίπτωση οχημάτων με κινητήρα στο πίσω μέρος,
ή αν η προαναφερθείσα διάταξη δεν είναι πρακτική, o φυσητή
ρας τοποθτείται σε θέση που να επιτρέπει τη ροή επαρκούς
ποσότητας αέρα για την ψύξη του οχήματος.
5.2.1.3 H ικανότητα του φυσητήρα πρέπει κανονικά να ανέρχε
ται σε 2,5 m3 ανά δευτερόλεπτο. Αν, ωστόσο, o κατασκευαστής
μπορεί να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της επί τόπου
διαδικασίας το όχημα δέχεται πρόσθετη ψύξη, μπορεί η ικανό
τητα του φυσητήρα να αυξηθεί, ή να χρησιμοποιηθούν πρό
σθετοι φυσητήρες, εφόσον η τεχνική υπηρεσία το επιτρέψει
προηγουμένως.
5.2.2 Πρέπει να χρησιμοποιείται η ταχύτητα οχήματος που
μετράται στη(στις) δυναμομετρική(ές) εξέδρα(ες) (§4.1.4.4 του
Παραρτήματος III).
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5.2.3 Εφόσον δεν λαμβανονται δείγματα καυσαερίων, μπορούν
να διεξάγονται δοκιμαστικά προκαθορισμένοι κύκλοι δοκιμών
στο σημείο της δοκιμής, π.χ. γύρω από το σημείο της ελάχιστης
κίνησης τον επιταχυντήρα, για τη διατήρηση της ορθής καμπύ
λης ταχύτητας στο χρόνο, ή για την πραγματοποίηση ρυθμίσεων
του συστήματος δειγματοληψίας. Αυτού του είδους η οδήγηση
πρέπει να διεξάγεται μεταξύ των σημείων «START» και «Απο
δοχή του δοκιμαζόμενου οχήματος» σύμφωνα με το σχήμα VII/1 .

5.2.4 H υγρασία της ατμόσφαιρας πρέπει να διατηρηθεί χαμη
λή, ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση υδρατμών στη δυναμο
μετρική εξέδρα.
5.2.5 Πρέπει η δυναμομετρική εξέδρα να θερμαίνεται ομοιό
μορφα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και να
χρησιμοποιούνται διαδικασίες και μέθοδοι ελέγχου για τη
διασφάλιση της σταθερότητας της παραμένουσας ιπποδύναμης
τριβής (residual fractional horsepower).

5.2.6 Το διάστημα μεταξύ της θέρμανσης της δυναμομετρικής
εξέδρας και της έναρξης της δοκιμής εκπομπών καυσαερίων δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερο απο 10 λεπτά, εφόσον o χώρος της
δυναμομετρικής εξέδρας δεν θερμαίνεται ανεξάρτητα. Αν o
χώρος της δυναμομετρικής εξέδρας θερμαίνεται ανεξάρτητα, o
έλεγχος εκπομπών δεν πρέπει να αρχίσει αργότερα από 20 λεπτά
μετά τη θέρμανση της δυναμομετρικής εξέδρας.
5.2.7 Αν η απόδοση της δυναμομετρικής εξέδρας πρέπει να
ρυθμίζεται χειρωνακτικά, η ρύθμιση αυτή πρέπει να γίνεται
μέσα σε μία ώρα προ της έναρξης της δοκιμής εκπομπών
καυσαερίων. Το όχημα της δοκιμής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί
ται για τη διεξαγωγή των ρυθμίσεων. Οι εξέδρες που διαθέτουν
δυνατότητα αυτομάτου ελέγχου με προεπιλογή καθορισμένων
ρυθμίσεων μπορούν να ρυθμίζονται οποιαδήποτε στιγμή πριν
από τη διεξαγωγή της δοκιμής.

5.2.8 Προκειμένου να είναι δυνατή η διεξαγωγή του κύκλου
οδήγησης για τη δοκιμή των εκπομπών, η θερμοκρασία στη θέση
μέτρησης πρέπει να ανέρχεται σε 266 βαθμούς Kelvin (- 7 °C)
[εναλλακτικά 218 βαύμούς Kelvin (+ 8 °C) ± 2 βαύμούς Kelvin,
μετρούμενη στο ρεύμα αέρα του σταθερού φυσητήρα, σε μέγι
στη απόσταση 1 έως 1,5 μέτρο από το όχημα.
5.2.9 Κατά τη λειτουργία του οχήματος στον προπαρασκευα
στικό κύκλο οδήγησης, η θέρμανση και το σύστημα απόψυξης
του οχήματος πρέπει να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
5.2.10 Για κάθε επιμέρους κύκλο πρέπει να μετρώνται η
διανυθείσα απόσταση ή οι περιστροφές του άξονα.
5.2.11 Τα οχήματα με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς δοκιμά
ζονται με κίνηση σε δύο τροχούς. O προσδιορισμός του συνολι
κού φορτίου δρόμου για τη ρύθμιση της δυναμομετρικής εξέδρας
πρέπει να γίνεται όταν το όχημα βρίσκεται στην αρχική προ
βλεπόμενη κατάσταση λειτουργίας του.
5.3 Διεξαγωγή της δοκιμής
5.3.1 Για την εκκίνηση του κινητήρα, τη διεξαγωγή της δοκι
μής, και τη λήψη δειγμάτων εκπομπών, ισχύουν οι προϋποθέσεις
της παραγράφου 7.2 του Παραρτήματος III. H δειγματοληψία

αρχίζει με την εκκίνηση του κινητήρα στην αρχή της πρώτης εν
κενώ λειτουργίας και τελειώνει με την τελευταία εν κενώ
λειτουργία του μέρους 1 (κύκλος οδήγησης εντός πόλης) μετά
από 780 δευτερόλεπτα.
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5.3.2 Για την ανάλυση των λαμβανομένων δειγμάτων εκπο
μπών ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7.2 του Παραρ
τήματος III. Κατά τη διεξαγωγή των αναλύσεων των δειγμάτων,
η τεχνική υπηρεσία πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για την
αποφυγή της συμπύκνωσης υδρατμών στο κάνιστρο.

5.3.3 Για τον υπολογισμό των εκπομπών ισχύουν οι προϋποθέ
σεις της παραγράφου 8 του Παραρτήματος III.
6.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1 Μέθοδοι αλλοίωσης (defeat devices)

6.1.1 Κάθε αδόκιμη στρατηγική μείωσης των εκπομπών, η
οποία οδηγεί σε μείωση της αποτελεσματικότητας του συστήμα
τος περιορισμού των εκπομπών καυσαερίων σε κανονικές συν
θήκες λειτουργίας σε χαμηλή θερμοκρασία υπό συνθήκες οδήγη
σης, που δεν καλύπτονται από την τυποποιημένη δοκιμή εκπο
μπών, θεωρείται μέθοδος αλλοίωσης (defeat device).

(Τροπολογία 60)
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Παράρτημα VIII, σημείο I, πίνακας (οδηγία 70/220/EΟK)
Όρια (')
Παοάμετρος

Min.

Max.

-

ISO 5164

85

MON

— αρωματικοί
— βενζόλιο

δοκιμής ( : )

RON

95,0

-

ISO 5164

-

ISO 5163

MON

85

-

ISO 5163

0,748

0,762

ASTM D 1298

Πυκνότητα στους 15 °C
Τάση ατμών Reid :

kg/l

0,748

0,762

ASTM D 1298

kPa

56,0

60,0

EN 12

- θερινή περίοδος (')

kPa

56,0

60,0

EN 12

°C

24

40

ASTM D 86

% ν/ν

47,0

57,0

ISO 3405

% ν/ν

76,0

87,0

ISO 6405

°C

190

215

ASTM D 86

2

ASTM D 86

°C

24

40

ASTM D 86

% ν/ν

49,0

57,0

ISO 3405

% ν/ν

81,0

87,0

ISO 6405

°C

190

215

ASTM D 86

2

ASTM D 86

%

% ν/ν
% ν/ν
% ν/ν

-

8

14

29,0

41,0
2,0

-

υπόλοιπο λόγος

— κορεσμένοι
Λόγος άνθρακα/
υδρογόνο

ASTM
ASTM
EN
ASTM

D 1319
D 1319
238
D 1319

υπόλοιπο λόγος

Αντοχή στην

οξείδωση (5 )
Περιεκτικότητα
σε οξυγόνο
Κομμιώδη
Περιεκτικότητα

% m/m

mg/ml

-

σε Mo

% ppm

-

Διάβρωση χαλκού1
στους 50 °C
Περιεκτικότητα
σε μόλυβδο
Περιεκτικότητα
σε φώσφορο

Max.

kg/l

Ανάλυση υδρ/θράκων:
- ολεφίνες

Min.

Αριθμόζ οκτανίων

Αριθμός οκτανίων

ζέσεως
- εξάτμιση
στους 100 °C
- εξάτμιση
στους 150 °C
- τελικό σημείο
ζέσεως
Υπόλειμμα

Μέθοδος

Μονάδα

Αριθμός οκτανίων
95,0

RON

Τάση ατμών Reid :
- θερινή περίοδος (-)
Απόσταξη (4):
- αρχικό σημείο

Παράμερος

δοκιμς ( 2 )

Αριθμός οκτανίων

Πυκνότητα στους 1 5 °C

Όριο ( 1 )

Μέθοδος

Μονάδα

min

480

-

-

ASTM D 525

2,3

pr EN 1601

0,04

ASTM D 381

150

ISO 8754

Απόσταξη (4 ):
- αρχικό σημείο
ζέσεως
— εξάτμιση
στους 100 °C
- εξάτμιση
στους 150 °C
- τελικό σημείο
ζέσεως
Υπόλειμμα
Ανάλυση υδρ/θράκων :
- ολεφίνες
- αρωματικοί
- βενζόλιο
- κορεσμένοι
Λόγος άνθρακα/
υδρογόνο
Αντοχή στην
οξείδωση ( 5 )
Περιεκτικότητα
σε οξυγόνο
Κομμιώδη
Περιεκτικότητα
σε θείο

%
% ν/ν
% ν/ν
% ν/ν

-

8

10

29,0

35,0
1,0

-

υπόλοιπο λόγος

ASTM
ASTM
EN
ASTM

D 1319
D 1319
238
D 1319

υπόλοιπο λόγος
min

% m/m

480

-

mg/ml

-

% ppm

-

-

ASTM D 525

2,3

pr EN 1601

0,04

ASTM D 381

50

ISO 8754

1

ASTM D 130

. 0.005

EN 237

0,0013

ASTM D 3231

Διάβρωση χαλκού'
-

g/i

-

g/i

-

1

ASTM D 130

0,005

EN 237

0,0013

ASTM D 3231

στους 50 °C

Περιεκτικότητα
σε μόλυβδο
Περιεκτικότητα
σε φώσφορο

-

g/l

-

g/i

-
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Παράρτημα VIII, σημείο 2, πίνακας (οδηγία 70/220/EOK)
Oom ( 1 )

Παράμετρος

Μονάδα
Max.

Min.

Αριθμός κετανίον (')
Πυκνότητα στους 1 5 °C
Απόσταξη (4):
- για 50%
— για 95%
- τελικό σημείο
ζέσεως
Σημείο αναφλέξεως
CFPP

Ιξώδες στους 40 °C

Όρια (')

Μέθοδος
ήοκιμής ( ;)

Παράμετρος

Min.

52,0

54

ISO 5163

Αριθμός κετανίον C)

kg/m 1

833

837

ISO 3675

°C
°C

245
345

350

Πυκνότητα στους 1 5 °C
Απόσταξη (4):
- για 50%
- για 95%
- τελικό σημείο
ζέσεως
Σημείο αναφλέξεως

°C
°C

°C

mm2/s

-

55
-

2,5

-

370
-

ISO 3405
ISO 3405
ISO 3405

ASTM D 93

-5

EN 116

3,5

ASTM D 445

CFPP

Ιξώδες στους 40 °C

56,0

_

833

837

°C
°C

245
345

350

°C
°C
°C

mm:/s

Πολυκυκλικοί

Πολυκυκλικοί
% m/m

αρωματικοί
υδρογονάνθρακες
Περιεκτικότητα

% m/m

σε θείο

% m/m

σε θείο

% m/m

Διάβρωση χαλκού
Υπόλειμμα
άνθρακα Conradson
( 10% DR)

Τέφρα

Αντοχή στην
οξείδωση (6)

0,03

ISO 8754

1

ASTM D 130

Διάβρωση χαλκού
Υπόλειμμα
άνθρακα Conradson

-

0,2

ASTM D 189

( 10% DR )

Τέφρα

%
-

0,01

ASTM D 482

0,05

ASTM D 95/
D 1744

%

μάζα

Αριθμός εξουδε
τέρωσης (ισχυρό οξύ)

PR IP 391

%

μάζα

μάζα

Νερό

-

-

6,0

-

KOH/g
mg/ml

-

-

-

ISO 5163

ISO 3675
ISO 3405
ISO 3405
ISO 3405
ASTM D 93

-5

EN 116

2,5

3,5

ASTM D 445

-

1,5

PR IP 391

-

0,005

ISO 8754

1

ASTM D 130

0,2

ASTM D 189

0,01

ASTM D 482

-

%
-

%

μάζα

0,02

KOH/g

2,5

Αντοχή στην
οξείδωση (6)

mg/mi

ASTM 2274

370

-

55

δοκιμής ( : )

%

μάζα

Αριθμός εξουδε
τέρωσης ( ισχυρό οξύ)

mg

-

-

μάζα

Νερό

Max.

kg/m1

αρωματικοί
υδρογονάνθρακες
Περιεκτικότητα

3

Μέθοδος

Movάδα

ASTM D 95/
-

0,05

D 1744

mg
-

-

0,02

2,5

ASTM 2274
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Παράρτημα X, σημεία 2.1 , 2.2. και 2.3. (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)

2.1 . H επιθεώρηση εν κυκλοφορία οχημάτων διενεργείται από
την αρμόδια αρχή που χορήγησε την αρχική έγκριση τύπον
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες
που ορίζονται στο σημείο 5 .
2.2 . O κατασκευαστής ενημερώνεται οποτεδήποτε η αρμοδία
αρχή κράτους μέλους, η οποία χορήγησε την αρχική έγκριση
τύπου δυνάμει της παρούσας οδηγίας, έχει διαπιστώσει ότι
τύπος οχήματος που έχει παραχθεί από τον εν λόγω κατα
σκευαστή δεν πληροί τις εν λόγω διατάξεις, παρ ' ότι συντηρεί
ται και χρησιμοποείται δεόντως .
2.3 . Κατασκευαστής που ενημερώνεται óτι τύπος οχήματος
δεν πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν (συμπεριλαμβανομένων
των οριακών τιμών για τις εκπομπές) σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία, πρέπει να τιποβάλει στην αρμόδια αρχή πρόγραμμα
μέτρων για να αποκατασταθεί η τήρηση των απαιτήσεων.

2.1 .H επιθεωρηση εν κυκλοφορία οχημάτων διενεργείται από
την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που ορίζονται στο σημείο 5 .

2.2 . O κατασκευαστής ενημερώνεται οποτεδήποτε η αρμόδια
αρχή έχει διαπιστώσει ότι τύπος οχήματος που έχει παραχθεί
από τον εν λόγω κατασκευαστή δεν πληροί τις εν λόγω
διατάξεις, παρ' ότι συντηρείται και χρησιμοποείται δεόντως .

2.3 . Κατασκευαστής που ενημερώνεται ότι τύπος οχήματος
δεν πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν (συμπεριλαμβανομένων
των οριακών τιμών για τις εκπομπές) σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή πρόγραμμα
μέτρων για να αποκατασταθεί η τήρηση των απαιτήσεων.
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(Τροπολογία 63 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 25

Παράρτημα X, σημείο 5.2. (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
5.2 . H αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή επιλεγεί τυχαία τα εν
κυκλοφορία οχήματα για την επιθεώρηση από τα οχήματα του
αντίστοιχου τύπου οχημάτων, σύμφωνα με το προσάρτημα 1
στο παρόν παράρτημα. H αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή
καθορίζει την επιλογή των οχημάτων . Τα οχήματα προς δοκιμή
είναι αντιπροσωπευετικά τον τύπου οχημάτων στον οποίον
υπάγονται και διατίθενται προς πώληση ή πωλούνται στην ΕΕ.

5.2 . H αρμοδία αρχή επιλεγεί τυχαία τα εν κυκλοφορία
οχήματα για την επιθεώρηση από τα οχήματα του αντίστοιχου
τύπον οχημάτων, σύμφωνα με το προσάρτημα 1 στο παρόν
παράρτημα. H αρμόδια αρχή καθορίζει την επιλογή των
οχημάτων. Τα οχήματα προς δοκιμή είναι αντιπροσωπευετικά
του τύπου οχημάτων στον οποίον υπάγονται και διατίθενται
προς πώληση ή πωλούνται στην ΕΕ .

(Τροπολογία 87 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , ΣΗΜΕΙΟ 25

Παράρτημα X, σημεία 5.3.2. και 5.3.3. (οδηγία 70/220/EOK)
5.3.2 . Το όχημα πρέπει να εχει κυκλοφορήσει κατ' ανώτατο
όριο 80.000 km ή επί 5 έτη, όπου ισχύει η κατώτερη τιμή.

5.3.2 . Το όχημα πρέπει να εχει κυκλοφορήσει κατ' ανώτατο
όριο 120.000 km ή επί 7 έτη, όπου ισχύει η κατώτερη τιμή.

5.3.3 . Από δελτίο συντήρησης πρέπει να προκύπτει ότι το
όχημα έχει συντηρηθεί κατά τον δέοντα τρόπο, δηλαδή σύμφω
να με τις συστάσεις του κατασκευαστή .

5.3.3 . Από δελτίο συντήρησης πρέπει να προκύπτει ότι το
όχημα έχει συντηρηθεί κατά τον δέοντα τρόπο, δηλαδή σύμφω
να με τις συστάσεις του κατασκευαστή . Υπέρβαση, προς τα
επάνω ή προς τα κάτω, της προθεσμίας που ορίζουν οι
συστάσεις του κατασκευαστή για την τακτική συντήρηση
του οχήματος, κατά 3.000 χιλιόμετρα ή δύο μήνες, βρίσκε
ται στα πλαίσια του κριτηρίου αποδοχής.

(Τροπολογία 64 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 25

Παράρτημα X, σημείο 5.4. (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)

Διάγνωση και συντήρηση

Διάγνωση και συντήρηση αποκατάστασης
)

5.4. H διάγνωση και η συντήρηση αποκατάστασης διενεργεί
ται σε οχήματα που έχουν γίνει δεκτά για δοκιμή, προτού την
δοκιμή επιθεώρησης εν κυκλοφορία οχημάτων, σύμφωνα με τα
σημεία 5.4.1 μέχρι 5.4.8 .

5.4 . H διάγνωση και η συντήρηση διενεργείται σε οχήματα
που έχουν γίνει δεκτά για δοκιμή, προτού την δοκιμή επιθεώ
ρησης εν κυκλοφορία οχημάτων, σύμφωνα με τα σημεία 5.4.1
μέχρι 5.4.8 .

(Τροπολογία 88 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 25

Παράρτημα X, σημείο 5.4.3. (οδηγία 70/2220/ΕΟΚ)
5.4.3. Εάν o δείκτης δυσλειτουργίας OBD καταγράφει δυσλειτουργία κατά τον κύκλο προετοιμασίας ή τον κύκλο
δοκιμής εκπομπών, επιτρέπεται να διαπιστωθεί και να επι
σκευασθεί η βλάβη. H δοκιμή επιτρέπεται να διενεργηθεί εκ
νέον και να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα από το
επισκευασμένο όχημα.

Διαγράφεται

(Τροπολογία 89)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 25

Παράρτημα X, σημείο 5.4.7 (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
5.4.7 . Εάν στο όχημα πρέπει [πριν απο] εντός 800 km να
διενεργηθεί η προβλεπόμενη συντήρηση, η συντήρηση διενεργεί

5.4.7 . Εάν στο όχημα πρέπει εντός [δηλ. πριν από] 3.000 km
να διενεργηθεί η προβλεπόμενη συντήρηση, η συντήρηση διενερ
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ται σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή.
Ανεξάρτητα από την ένδειξη του χιλιομετροδείκτη επιτρέπεται
αλλαγή λαδιών και φίλτρου αέρα μετά από αίτημα το\'

γείται σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης που κατασκευαστή .
Ανεξάρτητα από την ένδειξη του χιλιομετροδείκτη επιτρέπεται
αλλαγή λαδιών και φίλτρου αέρα μετά από αίτημα του

κατασκευαστή.

κατασκευαστή .

(Τροπολογία 65 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 25

Παράρτημα X, σημείο 6.1 . (οδηγία 70/220/ΕΟΚ )
6.1 . Αν ένας κατασκευαστής ειδοποιηθεί από την αρμό
δια αρχή κράτους μέλους ότι ένας τύπος οχήματος δεν
πληροί τις απαιτήσεις των εν λόγω διατάξεων, και ότι
καλείται να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, υποβάλλει, εντός
διμήνου από τη λήψη της ειδοποίησης, στη συγκεκριμένη
αρχή σχέδιο των μέτρων που προτίθεται να λάβει για την
άρση των ελλείψεων. Το σχέδιο μέτρων για την άρση των
ελλείψεων πρέπει να συμφωνεί ως προς το περιεχόμενο με
τις απαιτήσεις των παραγράφων 6.4.1 και 6.4.11 . H
αρμόδια αρχή επικοινωνεί με τον κατασκευαστή δύο
μήνες μετά την ειδοποίηση, προκειμένου να καταλήξουν
σε συμφωνία σχετικά με το σχέδιο μέτρων και τον τρόπο
εφαρμογής του. Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν
είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, δρομολογείται η
αντίστοιχη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 11 , παρ. 4,
εδάφιο 3 της σχετικής οδηγίας.
6.1 . Όταν o κατασκευαστής ενημερώνεται óτι o τύπος οχήμα
τος δεν πληροί τις απαιτήσεις των εν λόγω διατάξεων υποβάλ
λει στην αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή πρόγραμμα διορθωτι
κών μέτρων για να αποκατασταθεί η συμμόρφωση. Το πρό
γραμμα διορθωτικών μέτρων μπορεί, κατά περίπτωση, να
αφορά εν κυκλοφορία οχήματα, οχήματα που παράγονται
καθώς και τροποποιήσεις της έγκρισης τύποι'.

6. 1 . Όταν o κατασκευαστής ενημερώνεται από την αρμόδια
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 11 , παρ. 4, εδάφιο 3 ότι o τύπος
οχήματος δεν πληροί τις απαιτήσεις των εν λόγω διατάξεων
υποβάλλει στην αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή πρόγραμμα
διορθωτικών μέτρων για να αποκατασταθεί η συμμόρφωση. Το
πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων μπορεί, κατά περίπτωση, να
αφορά εν κυκλοφορία οχήματα , οχήματα που παράγονται
καθώς και τροποποιήσεις της έγκρισης τύπου.

(Τροπολογία 66)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 25

Παράρτημα X, σημείο 6.2.3. (οδηγία 70/220/EOK)
6.2.3 . Όταν η αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή δεν δύναται να
εγκρίνει το πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων, έχει τη δυνατότη
τα να λάβει άλλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 1 1 παράγραφος
2 στοιχείο α) της οδηγίας 70/ 1 56/ΕΟΚ .

6.2.3 . Όταν η αρμοδία για τις εγκρίσεις αρχή δεν δύναται να
εγκρίνει το πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων, λαμβάνει άλλα
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 1 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της
οδηγίας 70/ 1 56/ΕΟΚ, τα οποία μπορεί να φτάσουν και σε
ανάκληση της έγκρισης τύπου..

(Τροπολογία 67)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 25

Παράρτημα X, σημείο 6.4.5. (οδηγία 70/220/EOK)

6.4.5 .

Περιγραφή της διαδικασίας που πρέπει να τηρείται

από τον κάτοχο του οχήματος για να αποκατασταθεί η συμμόρ
φωση. Στην περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνεται η ημερομηνία
μετά την οποία είναι δυνατόν να αποκατασταθεί η συμμόρφω
ση, η προϋπολογιζόμενη διάρκεια επιδιόρθωδσης στο συνεργείο,
και να αναφέρεται πού μπορεί να διενεργηθεί η επιδιόρθωση . H
επιδιόρθωση πρέπει να εκτελείται γρήγορα, εντός ευλόγου
χρόνου μετά την παράδοση του οχήματος .

6.4.5 . Περιγραφή της διαδικασίας που πρέπει να τηρείται
από τον κάτοχο του οχήματος για να αποκατασταθεί η συμμόρ
φωση . Στην περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνεται η ημερομηνία
μετά την οποία είναι δυνατόν να αποκατασταθεί η συμμόρφω
ση, η προϋπολογιζόμενη διάρκεια επιδιόρθωσης στο συνεργείο,
και να αναφέρεται πού μπορεί να διενεργηθεί η επιδιόρθωση . H
επιδιόρθωση πρέπει να εκτελείται γρήγορα, εντός εύλογοι'
χρόνοι' μετά την παράδοση του οχήματος . Οι πληροφορίες
για τον κάτοχο πρέπει να καθιστούν σαφές ότι δεν δεν
υφίσταται καμιά δαπάνη γι ' αυτόν.
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(Τροπολογία 68 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 25

Παράρτημα X, σημείο 6.6α (νέο) (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
6.6α. H πραγματοποιούμενη επισκευή ή τροποποίηση, ή
η προσθήκη νέου εξοπλισμού σημειώνεται στα έγγραφα
του οχήματος.

(Τροπολογία 69)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 25α (νέο)

Παράρτημα X, Προσάρτημα 1 (νέο) (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
25α. Στο παράρτημα X προστίθεται το ακόλουθο νέο
προσάρτημα 1 :
Προσάρτημα 1

Επιλογή οχημάτων για τις δοκιμές και κριτήρια
απόρριψης
/
1. Ελέγχονται 6 οχήματα ενός τύπου. Την επιλογή
των οχημάτων καθορίζει η αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους. Πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής επιθεώ
ρησης, η αρμόδια αρχή δίνει στον κατασκευαστή την
ευκαιρία να αποδείξει ότι τα επιλεγέντα οχήματα
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των παραγρά
φων 5.3.1 και 5.3.8 του παραρτήματος. Αν το ζητήσει o
κατασκευαστής, o συνολικός αριθμός οχημάτων μπο
ρεί να αυξηθεί σε δέκα οχήματα ανά τύπο. Το κόστος
των πρόσθετων δοκιμών και χρησιμοποιούμενων οχη
μάτων βαρύνει τον κατασκευαστή.
2. Θεωρείται ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της
δοκιμής επιθεώρησης, αν τα δεόντως συντηρημένα
και χρησιμοποιούμενα οχήματα ενός τύπου δεν ικανο
ποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

2.1 H μέση τιμή των μετρούμενων συστατικών των
καυσαερίων δεν βρίσκεται μέσα στα όρια που καθο
ρίζονται στον πίνακα της παραγράφου 5.3.1.4 (εκπο
μπές καυσαερίων) και της παραγράφου 5.3.4.2 (εκπο
μπές της εξάτμισης) του παραρτήματος 1 της παρού
σας οδηγίας (δεν εφαρμόζονται συντελεστές μείωσης
και δεν περιλαμβάνονται οχήματα σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2).
2.2
Ένα από τα οχήματα παρουσιάζει ελάττωμα σε
σχέση με το σύστημα εκπομπών. Ως ελάττωμα σε
σχέση με το σύστημα εκπομπών θεωρείται μια σοβα
ρή έλλειψη ή μια σημαντική απόκλιση από τις συνή
θεις ανοχές που ισχύουν για την κατασκευή ή τα
υλικά, σε ένα δομικό στοιχείο, μια τεχνική διάταξη ή
ένα εξάρτημα του συστήματος περιορισμού των
εκπομπών.
2.3

Αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις για τις δοκι

μές επιθεώρησης, πρέπει να αναφερθεί αν τούτο
οφείλεται στην παράγραφο 2.1 και/ή 2.2, και ποια
αντίδραση αναμένεται από τον κατασκευαστή.
(Το παράρτημα 1 τον COM(97)0077 διαγράφεται)
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(Τροπολογία 70)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 1 (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)

Το παρόν παράρτημα αναφέρεται στις λειτουργικές πτυχές
ενσωματωμένων σε οχήματα συστημάτων διάγνωσης (OBD /
On-Board Diagnostics Systems) για τον έλεγχο των εκπομπών
όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας M , και Ν1 που
είναι εφοδιασμένα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης και
όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων των κατηγοριών M/ και Ni
που είναι εφοδιασμένα με κινητήρες ανάφλεξης δια σνμπιέ
σεως και τα οποία καλύπτονται από το <tούρο 1 της παρούσας

Το παρόν παράρτημα αναφέρεται στις λειτουργικές πτυχές
ενσωματωμένων σε οχήματα συστημάτων διάγνωσης (OBD /
On-Board Diagnostics Systems) για τον έλεγχο των εκπομπών
όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας M ι και N ι που
είναι εφοδιασμένα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης
όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων σύμφωνα με τις διατά

ξεις του παραρτήματος I, παρ. 9.1 της παρούσας οδηγίας.

οδηγίας .

(Τροπολογία 71 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημεία 2.15α, β και γ (νέα) (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
2.15α. «Πρόσβαση» σημαίνει τη διαδεσιμότητα όλων
των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών βλά
βης, τα οποία απαιτούνται για τη διάγνωση, συντήρηση ή
επισκευή του οχήματος, μέσω της σειριακής θύρας της
ενιαίας διαγνωστικής διάταξης (σύμφωνα με το προσάρ
τημα 1 , παρ. 6.5.3.5.).
2.15β. «Απεριόριστη» σημαίνει
— την πρόσβαση για την οποία δεν απαιτείται κωδικός
του κατασκευαστή ή άλλη παρεμφερής διάταξη, ή
— μια πρόσβαση που επιτρέπει την αξιολόγηση ή την
αποκωδικοποίηση των συλλεχθέντων δεδομένων,
εκτός αν η κωδικοποίηση είναι ήδη τυποποιμένη.
2.15γ. «Τυποποιημένη» σημαίνει ότι όλα τα διαγνωστι
κά σήματα και οι λοιπές πληροφορίες των δεδομένων του
συστήματος OBD, συμπεριλαμβανομένων όλων των χρη
σιμοποιούμενων κωδικών βλάβης, επιτρέπεται να δη
μιουργούνται μόνο σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα,
τα οποία, δεδομένου ότι είναι περιορισμένα σε αριθμό και
επιτρεπόμενα πλαίσια, προβλέπουν τον υψηλότερο δυνα
τό βαθμό εναρμόνισης στη βιομηχανία οχημάτων, και η
χρησιμοποίησή τους στα πλαίσια παρούσας οδηγίας επι
τρέπεται ρητώς.

(Τροπολογία 72 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 2.1 5δ (νέο) (οδηγία 70/220/EOK)
2.15δ. «Πληροφορίες επισκευής» είναι όλες οι πληροφο
ρίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την
εξέταση, τον περιοδικό έλεγχο ή την επισκευή του οχήμα
τος, και τις οποίες o κατασκευαστής διαθέτει στις εξου
σιοδοτημένες επιχειρήσεις μεταπώλησης και επισκευής.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
εγχειρίδια συντήρησης, τεχνικές οδηγίες, διαγνωστικές
υποδείξεις (π.χ. ελάχιστες/μέγιστες κανονικές τιμές με
τρήσεων), διαγράμματα κυκλωμάτων, την τελευταία έκ
δοση του προγράμματος, οδηγίες για ειδικές και μεμονω
μένες περιπτώσεις, οδηγίες για την εκπαίδευση και
κατάρτιση του προσωπικού, πληροφορίες σχετικά με
εργαλεία και συσκευές, πληροφορίες σχετικά με τα δεδο
μένα και αμφίδρομα δεδομένα ελέγχου και δοκιμής.
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 73 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 3.1α (νέο) (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
3.1α. Το αργότερο τρεις μήνες μετά τη χορήγηση της
έγκρισης τύπου μηχανοκίνητου οχήματος o κατασκευα
στής οφείλει να παράσχει στην αρμόδια για την έγκριση
αρχή τις πληροφορίες επισκευής και να πιστοποιήσει
στην εν λόγω αρχή τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι
αρχικές πληροφορίες καθώς και οι επακόλουθες τροπο
ποιήσεις και συμπληρώσεις θα διατίθενται σε όσους
έχουν εύλογο συμφέρον σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.2.
του παρόντος παραρτήματος. Σε περίπτωση μη τήρησης
αυτής της διάταξης η αρμόδια για την έγκριση αρχή
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την προβλεπό
μενη για την έγκριση τύπου και την παρακολούθηση των
εν κυκλοφορία οχημάτων διαδικασία προκειμένου να
διασφαλισθεί η δυνατότητα διάθεσης των πληροφοριών
επισκευής.
(Τροπολογία 74)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 5.1 (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
5.1 . Κάι)ε όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμενο με σύστημα
OBD σχεδιασμένο, κατασκευασμένο και τοποθετημένο στο
όχημα κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να εντοπίζονται οι
διάφορες περιπτώσεις φϋοράς ή δυσλειτουργίας καιΤ όλη τη
διάρκεια ζωής του οχήματος. Προς τούτο, οι αρμόδιες για την
έγκριση τύπου αρχές, πρέπει να δέχονται ότι οχήματα τα οποία
έχουν διανύσει χιλιόμετρα περισσότερα από τα προβλεπόμενα
για τη δοκιμή ανΰειαικότητας τύπον V, που αναφέρεται στο
σημείο 5.3.1 ., ενδεχομένως να εμφανίζουν κάποια υποβάθμιση
της απόδοσης του συστήματος OBD οπότε υπάρχει περίπτωση
να παρουσιαστεί υπέρβαση των ορίων εκπομπών που προβλέ
πονται στο σημείο 5.3.2. πριν το OBD επισημάνειτην αστοχία
στον οδηγό του οχήματος.

5.1 . Κάϋε όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα
OBD σχεδιασμένο, κατασκευασμένο και τοποθετημένο στο
όχημα κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να εντοπίζονται οι
διάφορες περιπτώσεις φθοράς ή δυσλειτουργίας και)' όλη τη
διάρκεια ζωής του οχήματος . Προς τούτο, οι αρμόδιες για την
έγκριση τιυτου αρχές, πρέπει να δέχονται ότι οχήματα τα οποία
έχουν διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα (περισσότερα από
120.000), ενδεχομένως να εμφανίζουν κάποια υποβάθμιση της
απόδοσης του συστήματος OBD οπότε υπάρχει περίπτωση να
παρουσιαστεί υπέρβαση των ορίων εκπομπών που προβλέπο
νται στο σημείο 5.3.2 . πριν το OBD επισημάνειτην αστοχία
στον οδηγό του οχήματος .

(Τροπολογία 75 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 5.1.1 . (νέο) (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
5.1.1. H πρόσβαση στο σύστημα OBD δεν επιτρέπεται να
περιορίζεται και πρέπει να είναι τυποποιημένη. Ολοι οι
κωδικοί βλάβης πρέπει να είναι τυποποιημένοι.
(Τροπολογία 76)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 5.1.2 (νέο) (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
5.1.2. O κατασκευαστής πρέπει να θέτει άμεσα στη
διάθεση κάθε έχοντος εύλογο συμφέρον προσώπου πληρο
φορίες επισκευής, συμπεριλαμβαομένων όλων των μετέ

πειτα τροποποιήσεων και συμπληρώσεών τους, έναντι
λογικού αντιτίμου το ύψος του οποίου δεν δημιουργεί
διακρίσεις, το αργότερο 30 ημέρες από την ημερομηνία
κατά την οποία οι εν λόγω πληροφορίες διατέθηκαν στους
εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές του.
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 77 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 5.1.3. (νέο) (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)

5.1.3 Οι κατασκευαστές ανταλλακτικών ή πρόσθετων
εξαρτημάτων πρέπει να προσαρμόζουν τα μέρη που
κατασκευάζουν στις προδιαγραφές του εκάστοτε ενσωμα
τωμένου διαγνωστικού συστήματος (OBD), με βάση τις
πληροφορίες που τους διαθέτει o κατασκευαστής του
οχήματος, και να τα δοκιμάζουν, προκειμένου να είναι
δυνατές η επισκευή, η αντικατάσταση, καθώς και η ομαλή
λειτουργία τους.

(Τροπολογία 78 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 5.3.1 (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)

5.3.1 . Οι δοκιμές διεξάγονται στο όχημα που χρησιμοποιεί
ται για τη δοκιμή ανθεκτικότητας τύπον V, που αναφέρεται
στο Παράρτημα VII, σύμφωνα με τη διαδικασία του προσαρτή
ματος 1 του παρόντος παραρτήματος . Οι δοκιμές διεξάγονται
μετά το πέρας της δοκιμής ανθεκτικότητας τύπον V. Όταν δεν
διεξάγεται δοκιμή ανθεκτικότητας τύπον V ή κατόπιν αιτήμα
τος τον κατασκεναστή, για τις δοκιμές OBD επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται κατάλληλο από πλευράς ηλικίας και αντιπρο

5.3.1 . Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του
προσαρτήματος 1 του παρόντος παραρτήματος. Οι δοκιμές
OBD διεξάγονται σε κατάλληλο από πλευράς ηλικίας και
αντιπροσωπευτικό όχημα (να έχει διανύσει 80.000 χιλιόμε
τρα).

σωπευτικό όχημα.

(Τροπολογία 79)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 5.3.2 (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
5.3.2. Το OBD πρέπει να παρέχει ένδειξη για την αστοχία
σχετικού με τις εκπομπές κατασκευαστικού στοιχείου ή συστή
ματος όταν η αστοχία αυτή προκαλεί αύξηση των εκπομπών
υπεράνω των κατωτέρω ορίων:

5.3.2 . Το OBD πρέπει να παρέχει ενδειξη για την αστοχία
σχετικού με τις εκπομπές κατασκευαστικού στοιχείου ή συστή
ματος όταν η αστοχία αυτή προκαλεί αύξηση των εκπομπών
υπεράνω των ορίων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία
κατά συντελεστή μεγαλύτερο του 2,5.
(O Πίνακας που ακολουθεί διαγράφεται)

(Τροπολογία 80)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 5.3.3.1 (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
5.3.3.1 . Την μείωση της αποτελεσματικότητας του καταλυτι
κού μετατροπέα μόνον ως προς τις εκπομπές υδρογονανθρά
κων .

5.3.3.1 .

Την μείωση της αποτελεσματικότητας του καταλυτι

κού μετατροπέα μόνον ως προς τις εκπομπές υδρογονανθρά
κων και οξειδίων του αζώτου.
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Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 81 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 5.6.1 . (οδηγία 70/220/EOK)

5.6.1 . Το OBD πρέπει να καταγραφεί τον(τους) κωδικό(ούς)
ένδειξης της κατάστασης του συστήματος ελέγχου εκπομπών.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται κωδικοί αναγνώρισης που να
διακρίνουν τα ορθώς λειτουργούντα συστήματα ελέγχου εκπομ
πών από εκείνα που απαιτούν περαιτέρω λειτουργία του
οχήματος ώστε να αξιολογηθούν πλήρως. Πρέπει να καταγρά
φονται σε μνήμη οι κωδικοί βλάβης που προκαλούν ενεργοποί
ηση του ΜΙ λόγω φθοράς ή δυσλειτουργίας ή μόνιμο προκαθο
ρισμένο τρόπο ρύθμισης εκπομπών, και o υπόψη κωδικός
βλάβης πρέπει να είναι χαρακτηριστικός το\> τύπου δυσλειτουρ
γίας .

5.6.1 . Το OBD πρέπει να καταγράφει τον(τους) κωδικό(ούς)
ένδειξης της κατάστασης του συστήματος ελέγχου εκπομπών.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται κωδικοί αναγνώρισης που να
διακρίνουν τα ορθως λειτουργούντα συστήματα ελέγχου εκπομ
πών από εκείνα που απαιτούν περαιτέρω λειτουργία του
οχήματος ώστε να αξιολογηθούν πλήρως. Πρέπει να καταγρά
φονται σε μνήμη οι κωδικοί βλάβης που προκαλούν ενεργοποί
ηση του ΜΙ λόγω φθοράς ή δυσλειτουργίας ή μόνιμο προκαθο
ρισμένο τρόπο ρύθμισης εκπομπών, και o υπόψη κωδικός
βλάβης πρέπει να είναι χαρακτηριστικός του τύπου δυσλειτουρ
γίας. Το διαγνωστικό σύστημα OBD καταγράφει επίσης
τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά την εμφάνιση της δυσλει
τουργίας.

(Τροπολογία 82 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, σημείο 5.9.1 . (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
5.9.1 . Κάθε όχημα με υπολογιστή ελέγχου εκπομπών πρέπει
να περιλαμβάνει μέσα αποτροπής τροποποιήσεων, πέραν όσων
επιτρέπει o κατασκευαστής . Πρέπει να καθίσταται δύσκολη η
παραποίηση τυχόν επαναπρογραμματιζομένων κωδικών υπο
λογιστή ή παραμέτρων λειτουργίας· o υπολογιστής και οι
σχετικές οδηγίες συντήρησης πρέπει να πληρούν τα προβλεπό
μενα στο SAE J2186 «Ε/Ε Data Link Security» (ISO XXX-8 ).
Τυχόν αφαιρέσιμες μικροπλακέτες μνήμης για διακρίβωση του
συστήματος πρέπει να ευρίσκονται εντός χυτής θήκης, εγκιβω
τισμένες σε σφραγισμένο περιέκτη ή να προστατεύονται από
ηλεκτρονικούς αλγορίθμους και να μην είναι δυνατόν να
αντικατασταθούν χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων και διαδι
κασιών .

5.9.1 . K ai)ε όχημα με υπολογιστή ελέγχου εκπομπών πρέπει
να περιλαμβάνει μέσα αποτροπής τροποποιήσεων, πέραν όσων
επιτρέπει o κατασκευαστής. O κατασκευαστής πρέπει να
επιτρέπει σε πρόσωπα που έχουν εύλογο συμφέρον να
επιφέρουν τροποποιήσεις, όταν αυτές είναι αναγκαίες
αποκλειστικά για λόγους διάγνωσης, συντήρησης ή επι
σκευής του οχήματος. Πρέπει να καθίσταται δύσκολη η
παραποίηση τυχόν επαναπρογραμματιζομένων κωδικών υπο
λογιστή ή παραμέτρων λειτουργίας· o υπολογιστής και οι
σχετικές οδηγίες συντήρησης πρέπει να πληρούν τα προβλεπό
μενα στο SAE J2186 «Ε/Ε Data Link Security» (ISO XXX-8).
Tυχόν αφαιρέσιμες μικροπλακέτες μνήμης για διακρίβωση του
συστήματος πρέπει να ευρίσκονται εντός χυτής θήκης, εγκιβω
τισμένες σε σφραγισμένο περιέκτη ή να προστατεύονται από
ηλεκτρονικούς αλγορίθμους και να μην είναι δυνατόν να
αντικατασταθούν χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων και διαδι
κασιών .

(Τροπολογία 83 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, Προσάρτημα 1 , σημείο 6.5.3 (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)

ρω αναφερόμενα πρότυπα ISO ή/και SAE . Ορισμένα από τα
πρότυπα ISO προέρχονται από πρότυπα και συνιστώμενες
πρακτικές της Society of Automotive Engineers.Οπυ συμβαί
νει αυτό, εμφαίνεται σε παρένθεση η αντίστοιχη παραπομπή

6.5.3 . Το διαγνωστικό σύστημα ελέγχου εκπομπών πρέπει να
εξασφαλίζει τυποποιημένη και απεριόριστη πρόσβαση και να
πληροί τα κατωτέρω αναφερόμενα πρότυπα ISO ή/και SAE.
Ορισμένα από τα πρότυπα ISO προέρχονται από πρότυπα και
συνιστώμενες πρακτικές της Society of Automotive Engineers .
Όπου συμβαίνει αυτό, εμφαίνεται σε παρένθεση η αντίστοιχη

SAE .

παραπομπή SAE .

6.5.3 . Το διαγνωστικό σύστημα ελέγχου εκπομπών πρέπει να
εξασφαλίζει τυποποιημένη πρόσβαση και να πληροί τα κατωτέ

(Τροπολογία 84)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, προσάρτημα 1, σημείο 6.5.3.4. (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)
6.5.3.4 .

Οι επιλεγόμενοι από τον κατασκευαστή κωδικοί

βλάβης πρέπει να ανταποκρίνονται προς εκείνους που προβλέ
πονται στο προσάρτημα 4 .

6.5.3.4 . Όλο οι κωδικοί βλάβης που είναι αναγκαίοι για
λόγους διάγνωσης, συντήρησης ή επισκευής, πρέπει να

τίθενται στη διάθεση παντός έχοντος εύλογο συμφέρον
και να ανταποκρίνονται προς εκείνους που προβλέπονται στο
προσάρτημα 4 .
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Τροπολογία 85 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 26

Παράρτημα XI, προσάρτημα 1 , σημείο 6.5.3.5. (οδηγία 70/220/ΕΟΚ)

6.5.3.5 . H διεπαφή σύνδεσης μεταξύ οχήματος και διάταξης
διαγνωστικής δοκιμής πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του
SAE J1962 «Diagnostic Connector, June 1992 » (ISO XXX-A
«Road Vehicles — Diagnostic systems — On-board connector» ) (ISO XXX-A «Οδικά οχήματα — Σύνδεσμος επί οχήματος

6.5.3.5 . Το διαγνωστικό βύσμα του οχήματος πρέπει να
πληροί τις απαιτήσεις του ISO 15031-3 «Road Vehicles —
Diagnostic systems — On-board connector» (ISO 15031-3
«Οδικά οχήματα — Σύνδεσμος επί οχήματος για συστήματα
διάγνωσης»). H θέση εγκατάστασης υπόκειται στη συμφωνία

για συστήματα διάγνωσης»), H θέση εγκατάστασης υπόκειται
στη συμφωνία της εγκρίνουσας αρχής , ώστε να είναι ευχερώς
προσπελάσιμη από το προσωπικό συντήρησης, αλλά να προστατεύεται από παρεμβάσεις παραποίησης διενεργούμενες από

της εγκρίνουσας αρχής, ώστε να είναι ευχερώς προσπελάσιμη
από το προσωπικό συντήρησης, αλλά να προστατεύεται από
παρεμβάσεις παραποίησης διενεργούμενες από άτομα μη έχο
ντα τις ανάλογες γνώσεις .

άτομα μη έχοντα τις ανάλογες γνώσεις .

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί

της προτάσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των μηχανοκινήτων
οχημάτων και τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου
( COM(96)0248 - C4-0463/96 - COM(97)0077 - C4-0091/97 - 96/0164(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης : Πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

(COM(96)0248 - 96/01 64(COD)) ('),
—

έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συμβούλιο (COM(97)0077 - C4-0091 /97 ),

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 189Β παρ . 2 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 100Α της Συνθήκης ΕΚ, επί των
οποίων βασίζεται η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή (C4-0463/96),

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του, ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας των
Καταναλωτών και της Επιτροπή Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και
Βιομηχανικής Πολιτικής, της Επιτροπής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Ενέργειας και της
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (Α4-01 16/97 ),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που της επέφερε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αντιστοίχως την πρότασή της σύμφωνα με το άρθρο 189Α ,
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ
3.
καλεί το Συμβούλιο να ενσωματώσει στην κοινή του θέση σύμφωνα με το άρθρο 1 89Β , παράγραφος 2,
της Συνθήκης ΕΚ, τις τροποποιήσεις που επέφερε το Κοινοβούλιο·

4.

καλεί το Συμβούλιο να το ενημερώσει εφόσον σκοπεύει να αποστεί από το κείμενο που ενέκρινε το

Κοινοβούλιο και να κινήσει τη διαδικασία συνεννοήσεως·

5 . επισημαίνει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο κάθε τροποποίηση που προτίθεται
να επιφέρει στην πρότασή της·
6.

αναθέτει στον Πρόεδρο που να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση στο Συμβούλιο και την

Επιτροπή .
C)

ΕΕ C 77 της 1 1.03.1997 , αελ . H.
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γ) Α4-0099/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά με μελλοντική στρατηγική για τον έλεγχο των ατμοσφαιρικών εκπομπών
των οδικών μεταφορών η οποία λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος AUTO/OIL
(CΟM(96)0248 - C4-0492/96)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβουλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά με μελλοντική στρατηγική για τον έλεγχο των ατμοσφαιρικών εκπομπών των οδικών
μεταφορών η οποία λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος AUTO/OIL (CΟM(96)0248
- C4-0492/96),

—

έχοντας υπόψη τα επανειλημμένα ψηφίσματα του Ενροωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την
ατμοσφαιρική ρύπανση, τις βιώσιμες μεταφορές, και την βιώσιμη χρήση ενέργειας,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας των

Καταναλωτών, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής
Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής, της Επιτροπής Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Ενέργειας καθώς και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (Α4-0099/97),
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέθοδος που ακολούθησε η Επιτροπή στο πρόγραμμα AUTO-OIL, ήτοι να
καταρτίσει πρόγραμμα από κοινού με την αυτοκινητοβιομηχανία και την πετρελαιοβιομηχανία με
στόχο την μείωση των εκπομπών των αυτοκινήτων, αποδείχθηκε ορθή, παρά το γεγονός ότι θα ήταν
σκόπιμο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων κοινωνικές οργανώσεις, καθές και
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών,
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κοινότητα, η οδική κυκλοφορία ευθύνεται για το 25% όλων των
εκπομπών C02 και για το 50% όλων των εκπομπών ΝΟΧ,
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση της Επιτροπής η οποία, για τον καθορισμό των ανωτάτων τιμών
όσον αφορά τις ανώτατες τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις, λαμβάνει ως σημείο εκκίνησης
μια μέση τιμή σε περίμετρο 4 km2, δεν συμβιβάζεται με τις μεθόδους μέτρησης που ορίζει το
παράρτημα III της οδηγίας 85/203/ΕΟΚ σχετικά με τα ποιοτικά προϊόντα του αέρα σχετικά με το
διοξείδιο του άνθρακα ('), σύμφωνα με την οποία, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις
διασταυρώσεις και τους στενούς δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι βασίζεται στην αρχή της προνοητικότητας, οπότε
μπορούμε να αναμένουμε επίτευξη των στόχων ποιότητας του αέρα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ από την άλλη πλευρά η Επιτροπή δηλώνει ότι οι προτεινόμενες τιμές δεν είναι αρκετά
αυστηρές για την επίτευξη των στόχων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση,
E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της προνοητικότητας, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές αβεβαιότητες σε
ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της ταυτόχρονης έκθεσης σε μείγμα πολλών διαφορετικών
ουσιών, επιβάλλει την πρόβλεψη ευρέων περιθωρίων ασφάλειας,
ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εκπόνηση των προτάσεων η Επιτροπή βασίσθηκε πλήρως στις
συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την ανθρώπινη υγεία, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση
αποδεικνύεται επίσης ζημιογόνος για τις καλλιέργειες, τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον με την
ευρεία του έννοια, γεγονός που θα δικαιολογούσε αυστηρότερους ποιοτικούς στόχους,

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραγματικό κόστος της χρήσης του αυτοκινήτου θα πρέπει να επιβαρύνει
τον καταναλωτή και να βελτιωθούν τα εναλλακτικά μεταφορικά μέσα, ούτως ώστε να μειωθεί η χρήση
των μηχανοκίνητων οχημάτων,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Πράσινο Βιβλίο «προς ένα δίκαιο και αποτελεσματικό καθορισμό των
τιμών στις μεταφορές», (COM(95)0691 ), η Επιτροπή εκτιμά το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
που οφείλεται στον τομέα των μεταφορών εντός της Ένωσης, κατά το 1991 , σε 86 δισεκατομμύρια
Ecu ,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη μόνο τις οικονομικές συνέπειες της αυτοκινη
τοβιομηχανίας και της πετρελαιοβιομηχανίας, για τον υπολογισμό των διαφόρων τιμών, αλλά όχι τα
οικονομικά πλεονεκτήματα που θα συνεπάγετο ένας καθαρότερος αέρας για την κοινωνία στο σύνολο
της (περιβάλλον, δημόσια υγεία, γεωργία, οικοσυστήματα, κ.τλ.),
I.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση εστιάζεται μόνο σε ένα τμήμα των προβλημάτων που προκαλεί η
κυκλοφορία των αυτοκινήτων, συγκεκριμένα στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ στοιχεία όπως η
ηχορύπανση, η ρύπανση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, η χρήση φυσικών πρώτων υλών και
το βαρύ κοινωνικό κόστος δεν λαμβάνονται υπόψη,

C)

ΕΕ L 87 της 27.03.1985 , σελ . 1
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των εκπομπών ανά αυτοκίνητο δεν θα πρέπει να αποτελέσει άλλοθι
για την αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, επειδή περαιτέρω αύξηση της κυκλοφορίας σε πολλά
σημεία στην Ευρώπη θα αυξήσει τόσο το κόστος της συμφόρησης ώστε θα έχει αρνητικές συνέπειες για
την οικονομική ανάπτυξη,

ΙΒ . λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ταχύτερη ανάπτυξη πιο καθαρών τεχνολογιών για την ευρωπαϊκή
βιομηχανία είναι αναγκαία για την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η θέσπιση
αυστηροτέρων κανόνων στον τομέα του περιβάλλοντος πρόκειται να δώσει ώθηση στον τομέα αυτό,
ΙΓ . λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση καθαροτέρων καυσίμων θα είχε άμεση επίδραση στην ατμοσφαιρική
ρύπανση που προκαλούν τα οχήματα, δεδομένου ότι επηρεάζει άμεσα τις εκπομπές των κινουμένων
οχημάτων και ότι ορισμένες τεχνολογικές επιτεύξεις όσον αφορά την κατασκευή οχημάτων που
προκαλούν μικρότερες εκπομπές ζημιογόνων ουσιών, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν παρά εφόσον
κυκλοφορούν στην αγορά καύσιμα υψηλής ποιότητας·
ΙΔ . λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η αυτοκινητοβιομηχανία όσο και η πετρελαιοβιομηχανία θα ήταν δυνατό
να ανταποκριθούν καλύτερα στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, εάν οι απαιτήσεις αυτές καθορίζονται
εγκαίρως·
ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις της Επιτροπής ορίζουν περιβαλλοντικούς στόχους για το έτος
2010 και ότι σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες (ΟΟΣΑ, STOA) οι εκπομπές των αυτοκινήτων
προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω μετά το έτος 2010 λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας, εκτός εάν
ληφθούν νέα ριζικά μέτρα,
ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο να καταρτισθεί ένα πρόγραμμα AUTO/OIL II, το οποίο
όμως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως άλλοθι για αναβολή της σημερινής λήψης απόφασης σχετικά
με τις υπό εξέταση προτάσεις για το έτος 2005 ,
ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η Επιτροπή παραδέχεται ότι οι προτεινόμενες λύσεις για την
καταπολέμηση του όζοντος δεν θα είναι επαρκείς για την επίτευξη του στόχου των 1 80 μg/m3 (μέσος
όρος μετρήσεων ανά μία ώρα στο 99ο εκατοστημόριο) ('), και ότι ως εκ τούτου, οι οριακές τιμές που
συνιστώνται στο πλαίσιο της οδηγίας 92/72/ΕΚ για την ανθρώπινη υγεία και που είναι 110 μg/m:,
(μέσος όρος μετρήσεων ανά 8 ώρες στο 99ο εκατοστημόριο) δεν πρόκειται να επιτευχθούν και ότι η
αναφερόμενη στην οδηγία αυτή τιμή αναφοράς για τα οικοσυστήματα, που είναι της τάξης των 65
μg/m:, (μέσος όρος μετρήσεων ανά 24 ώρες στο 99ο εκατοστημόριο) ουδόλως λαμβάνεται υπόψη,

ΙΗ . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εφαρμόζει για την βενζίνη ποιοτικό στόχο 10 μg/m^ πράγμα που
συνεπάγεται, σύμφωνα με τον ΔΟΥ, 1 θάνατο ανά 20.000 άτομα σε περίπτωση συνεχούς έκιθεσης στις
εκπομπές βενζίνης, και ότι τα περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα πολύ αυστηρότερο πρότυπο,

1 . χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και τις προστεθείσες προτάσεις, ως μια σημαντική και
άκρως απαραίτητη συμβολή στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλεί η οδική
κυκλοφορία ·

2. αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα Auto/Oil συμβάλλει σημαντικά και αποτελεί ένα σημείο εκκίνησης για
τον προσδιορισμό του καλυτέρου τρόπου περιορισμού της ρύπανσης που προέρχεται από τα μηχανοκίνητα
οχήματα και από τα καύσιμα από το 2000 και επέκεινα. Είναι ωστόσο της άποψης ότι θα πρέπει να
ελεγχθούν περαιτέρω τα όρια εκπομπών των οχημάτων ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων για
την ποιότητα που αέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
3 . εκτιμά ότι η ηχορύπανση, επειδή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, αποτελεί επίσης μέρος της
μελλοντικής στρατηγικής για τον ολοκληρωμένο και σφαιρικό έλεγχο των ρυπογόνων εκπομπών που
προέρχονται από την οδική κυκλοφορία και ότι για το λόγο αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως ξεχωριστός
παράγοντας ρύπανσης στο πλαίσιο που προγράμματος αυτού·
4. καταδικάζει τη μέθοδο εργασίας της Επιτροπής, που δεν προβλέπει τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων
των κρατών μελών και κοινωνικών οργανώσεων κατά την κατάρτιση του προγράμματος·

5 . εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε τις εκπομπές C02 εκ μέρους των
αυτοκινήτων και την απόδοση των καυσίμων στο πρόγραμμα AUTO/OIL I, αλλά σε ξεχωριστή ανακοίνωση
(COM(95)0689)·

6. ζητεί να διεξαχθεί περαιτέρω μελέτη σχετικά με τις συνέπειες των εκπομπών αιωρουμένων
σωματιδίων (particulate matter) για την δημόσια υγεία, έχοντας υπόψη την αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ
των επιστημονικών κύκλων σχετικά με τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και κρίνει ότι έχοντας υπόψη την
επιστημονική αβεβαιότητα η οποία εξακολουθεί να υφίσταται σχετικά με τον επιζήμιο χαρακτήρα των
σωματιδίων αυτών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προνοητικότητα·
7 . εκφράζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη όχι μόνο θα πρέπει να θέσουν στο εμπόριο καύσιμα
υψηλότερης ποιότητας λόγω κακής ποιότητος του αέρα, αλλά επίσης και λόγω γενικοτέρων περιβαλλο
ντικών στόχων όπως κριτήρια που αφορούν την απόθεση οξέων ή εντροφικών ουσιών.
C)
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8.
καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν τα πρότυπα εκπομπών στο σημερινό στόλο οχημάτων τους με
διαδικασίες τακτικών και τυχαίων δοκιμών·

9 . ζητεί από την Επιτροπή των ΕΚ να συμπληρώσει τη μελέτη της συμπεριλαμβάνοντας στατιστικά
στοιχεία για τα τρία νέα κράτη μέλη·
10.
επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, παρά το γεγονός ότι
πρόκειται" για αρχή που πρέπει να εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς, δεν μπορεί να αποτελεί τον κύριο
γνώμονα στις περιπτώσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
ιδιαίτερα δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για μέτρα βελτίωσης της ποιότητας πρόκειται σε
τελευταία ανάλυση να μετακυλισθεί στους καταναλωτές·

1 1.
τονίζει ότι τα πρότυπα ελέγχου των οχημάτων που βασίζονται σε σχέση κόστους — ωφέλειας δεν θα
πρέπει να αποτρέπουν την ενθάρρυνση των βέλτιστων διαθεσίμων τεχνολογιών οι οποίες ενδέχεται να
οδηγήσουν σε νέες βιομηχανικές διαδικασίες και τεχνικές τις οποίες οι ευρωπαίοι κατασκευαστές θα
μπορέσουν να εκμεταλλευθούν στις διεθνείς αγορές·

12 . κρίνει ότι, με βάση τις πρόσφατες επιστημονικές αντιλήψεις, η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει
αυστηρότερους ποιοτικούς στόχους, κυρίως για το όζον και τη βενζίνη·
13 .

ζητεί τη χρηματοδότηση σχεδίων βιώσιμων μεταφορών από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων·

Κόστος και φορολογικά μέτρα στήριξης

14 . κρίνει ότι το κόστος των μέτρων που πρέπει να ληφθούν έχει υπερεκτιμηθεί από την Επιτροπή,
δεδομένου ότι τα βασικά δεδομένα προέρχονται από την ίδια τη βιομηχανία η οποία ωφελείται από
υπερεκτίμηση του κόστους και ότι η Επιτροπή δεν έλαβε ουδόλως υπόψη το γεγονός ότι το κόστος των νέων
τεχνολογιών ακολουθεί φθίνουσα πορεία κατά την εφαρμογή τους·
15 . εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή έχει εσφαλέμενως στηρίξει την άποψή της για το θέμα αυτό
στην αρχή της αποδοτικότητας των δαπανών και όχι σε μία ανάλυση κόστους-ωφελειών·
16 . καλεί τα κράτη μέλη όπως θεσπίσουν, στο μέλλον, σε μεγαλύτερη κλίμακα φορολογικά και
οικονομικά μέτρα με στόχο την ενθάρρυνση της χρήσης φιλοπεριβαλλοντικών μηχανοκινήτων οχημάτων
και καυσίμων και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα επιλεκτικών
φορολογικών μέτρο »v με στόχο την ενθάρρυνση της χρήσης μικρότερων και ελαφρότερων οχημάτων, καθώς
και καθαρότερων καυσίμων, όπως το φυσικό ή υγροποιημένο αέριο, το ανασχηματισμένο πετρέλαιο και τα
βιο-καύσιμα·
17 . ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα σύστημα φορολογικών
κινήτων για καθαρότερα καύσιμα και οχήματα χαμηλών εκπομπών ώστε να εξασφαλίσουν τον ταχύτερο
εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων τους. Τα εν λόγω φορολογικά κίνητρα θα πρέπει να παρέχονται
σε οχήματα που εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν
προγράμματα απόσυρσης για την απομάκνρυνση παλαιοτέρων οχημάτων που ρυπαίνουν σοβαρά την
ατμόσφαιρα·

18 . κρίνει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί εκπομπών δεν θα πρέπει επ ' ουδενί τρόπο να περιλαμβάνει
εμπόδια όσον αφορά τη μέσω φορολογικών διευκολύνσεων προώθηση καθαρότερων και οικονομικότερων
οχημάτων, καθώς και καθαρότερων καυσίμων·
Μηχανοκίνητα Οχήματα

19 . καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον τρόπο μέτρησης των εκπομπών, έτσι ώστε να υπάρχει
ακριβέστερη ένδειξη των εκπομπών, ιδιαίτερα ώστε να αποτυπώνονται οι χρόνοι προθέρμανσης από ψυχρή
εκκίνηση, η χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος και οι χαμηλές ταχύτητες στις πόλεις·
20. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η Επιτροπή παρέλειψε να αξιολογήσει τις δυυνατότητες που
προσφέρονται από τις εναλλακτικές τεχνολογίες προώθησης (αν και είχε την υποχρέωση βάσει του άρθρου
4 της οδηγίας 94/ 1 2/ΕΚ) και δεν προέβη σε καμία σοβαρή εκτίμηση των δυνατοτήτων που συνδέονται με τη
χρησιμοποίηση υποκαταστάτων καυσίμων, όπως τα βιοκαύσιμα, το φυσικό αέριο, το LPG και το υδρογόνο
σε ορισμένους τομείς της αγοράς (π . χ. αστικά λεωφορεία και ταξί)·

21.
πρεσβεύει την άποψη ότι οι τεχνολογίες που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμ
βανομένων των διαγνωστικών συστημάτων οχήματος (On Board Diagnostics ), καθόλη τη διάρκεια ζωής
ενός οχήματος θα πρέπει να λειτουργούν σωστά, και ότι ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις βιωσιμότητας εις ό,τι
αφορά τις εκπομπές των οχημάτων και το σύστημα OBD θα πρέπει να ισχύουν για 160.000 km·
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22. κρίνει ότι τα συστήματα OBD (διάγνωση επί του οχήματος) θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα
οχήματα με κινητήρα ντήζελ·
23 . ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει την task Force για το αυτοκίνητο του μέλλοντος στις
«στρατηγικές παρεμβάσεις» του πέμπτου προγράμματος πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
προκειμένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση του σημαντικοί' αυτού σχεδίου .
Τα καύσιμα

24. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής óτι η περαιτέρω μείωση του θείου, στα καύσιμα είναι
αναγκαία με στόχο τη μείωση των εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων από τους κινητήρες ντήζελ και την
βέλτιστη λειτουργία των καταλυτών και των κινητήρων βενζίνης και ντήζελ και συμμερίζεται ως εκ τούτου
την άποψη της Επιτροπής ότι θα πρέπει να θεσπιστεί μια οριακή τιμή περιεκτικότητας σε θείο της τάξης
των 50 ppm τόσο για τη βενζίνη όσο και για το ντήζελ

25 . ως εκ τούτου, εκφράζει την εκπληξή του για το γεγονός ότι στην πρότασή της η Επιτροπή ορίζει μια
οριακή τιμή περιεκτικότητας σε θείο της τάξης των 200 ppm για τη βενζίνη και 350 ppm για τα καύσιμα
ντήζελ .

26 . ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει το σχέδιο οδηγίας που αφορά την ποιότητα του
πετρελαίου και των καυσίμων ντήζελ εισάγοντας αυστηρότερα πρότυπα για το έτος 2000 που θα είναι 14%
κατ ' όγκο ολεφίνες, 41% κατ' όγκο αρωματικοί υδρογονάνθρακες, 150 ppm θείο για τις πετρελαιομηχανές
και 300 ppm θείο για τις ντηζελομηχανές και να εισάγει ένα νέο στάδιο το 2005 εκ παραλλήλου με το
προτεινόμενο για τις τεχνολογίες κατασκευής οχημάτων το οποίο θα συμβάλλει περαιτέρω στη μείωση της
περιεκτικότητος του θείου τόσο στο πετρέλαιο όσο και στα καύσιμα ντήζελ, μείωση που θα είναι σε επίπεδα
σημαντικά χαμηλότερα από τα ορισθέντα για το έτος 2000, όπως αναφέρεται στα παραρτήματα III και IV
της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής σχετικά με την
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των
καυσίμων βενζίνης και ντήζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/ 12/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(CΟM(96)0248 - C4-0462/96) (')

27 . ζητεί να υπάρξει έρευνα σε καλύτερους τρόπους αποθήκευσης φυσικού αερίου σε οχήματα για χρήση
ως εναλλακτικό καύσιμο, καθώζ και στην τεχνολογία στοιχείων καυσίμων ως μιά περισσότερο μακροπρό
θεσμη εναλλακτική λύση για το σύστημα προώθησης οχημάτων·
28 .

εκράζει την πεποίθηση ότι για τις προδιαγραφές στον τομέα των καυσίμων, θα πρέπει να ορισθεί ένα

δεύτερο στάδιο (2005)·

29. υπογραμμίζει την ανάγκη για την ταχεία ανάπτυξη καλύτερων και λιγότερο ρυπαντικών καυσίμων, η
οποία πρέπει να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα Auto Oil το ταχύτερο δυνατό· οι στόχοι της δεύτερης φάσης
πρέπει να παραμείνουν εφικτοί από τεχνολογικής απόψεως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα
επόμενης μελέτης (Auto-Oil II) με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

30.
εκφράζει την άποψη ότι σε ένα πρόγραμμα auto/oil II θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εκτίμηση του
προγράμματος auto/oil I η οποία θα πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα σημεία :
—
—

επαναξιολόγηση τόσο του κόστους όσο και του οφέλους,
επαναξιολόγηση των στόχων ποιότητας του αέρα, βάσει των πλέον προσφάτων επιστημονικών
επιτεύξεων,

— αξιολόγηση της ποιότητος του αέρα βάσει της οδηγίας 85/203/ΕΚ,
— καταχώρηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων,
βάσει των οποίων θα πρέπει να γίνει ίσως επαναπροσαρμογή των στόχων μείωσης και να αποδειχθεί
αναγκαία η λήψη αυστηρότερων μέτρων·
3 1 . τονίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιούν σημαντικότερες επενδύσεις από την αυτοκινητοβιομη
χανία, από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ελέγχου των
εκπομπών καθώς και για τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου του μέλλοντος·
32 . ζητεί από την Επιτροπή να του διαβιβάζει περιοδικές ενέσεις σχετικά με την εφαρμογή του
προγράμματος AUTO-OIL, και συγκεκριμένα η πρώτη να υποβληθεί δυο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του
προγράμματος, ούτως ώστε να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση·
*

*

33 .

*

αναθέτει στον Προεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις

κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών .
(')

Γνωμοδότηση προσαρτημένη στο έγγραφο συνεδριάσεως Α4-0096/97 .
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δ)

Α4-01 17/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβουλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο που αφορά μια κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και για την εξοικονόμηση καυσίμου (COM(95)0689 — C4-0015/96)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο(CΟΜ(95)0689 — C4-0015/96),

— έχοντας υπόψη την πρόταση την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής του 1990 σχετικά με το αστικό
περιβάλλον COM(90)2 1 8 ,
— έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την θέσπιση φόρου στις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα και την ενέργεια (COM(95)0172 ) — C4-02 1 4/95 ) και την επικείμενη πρότασή της για την
επέκταση των ειδικών φόρων κατανάλωσης,

— έχοντας υπόψη το 5ο πρόγραμμα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος « Για την αειφόρο
ανάπτυξη» ('),

— έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC)

που υπογράφτηκε από περίπου 1 50 χώρες και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον
Ιούνιο του 1992, και τη δεύτερη και τρίτη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της UNFCCC που
πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο και τη Γενεύη το 1994 και το 1996 αντιστοίχως,

— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της Διεθνούς Ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις
κλιματικές μεταβολές ( IPCC ),

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2 1 ης Σεπτεμβρίου 1 995 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής
με θέμα «H αυτοκινητοβιομηχανία — τρέχουσα κατάσταση, προκλήσεις, στρατηγική για το μέλλον και
προτάσεις για δράση» (2),
— έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή του της 13ης Νοεμβρίοι' 1996 σχετικά με την πρόταση για απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του προγράμματος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την πολιτική και τις δράσεις όσον αφορά το περιβάλλον και την
αειφόρο ανάπτυξη με τίτλο « Προς την αειφορία» (3),
— έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή που της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής
για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των μηχανοκινήτων οχημάτων και την
τροποποίηση των οδηγιών 70/220/ΕΟΚ και 70/ 156/ΕΟΚ (COM(96)0248 — C4-0463/96 — 96/
0164(CΟD )) (4),

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Ενέργειας και της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής, καθώς και της
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (Α4-01 17/97 ),
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναγνωρισθεί óτι οι εκπομπές που οφείλονται στις ανθρώπινες
δραστηριότητες αυξάνουν ουσιαστικά τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου,
ιδιαίτερα διοξειδίου του άνθρακος, και έχουν διακριτή επίδραση στο παγκόσμιο κλίμα,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1992 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε τη σύμβαση πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές , δεσμευόμενη να σταθεροποιήσει τις εκπομπές C02 έως
το έτος 2000 στα επίπεδα του 1990,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινότητα στη συνέχεια ανέλαβε τη δέσμευση να επιτύχει σταθεροποίηση
των αερίων του θερμοκηπίου έως το έτος 2000 και να περιορίσει και μειώσει τις εκπομπές αυτές μετά
το έτος 2000,

C)
(2)
P)
(4 )

ΕΕ C 138 της 17.05.1993 .
ΕΕ C 269 της 16.10.1995 , σελ . 149 .
ΕΕ C 362 της 02.12.1996 , σελ . 112 .
Βλ . ΣΠ της ημερομηνίας αυτής , Μέρος II , οημείο 26
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Δ. εκτιμώντας ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον η ΕΕ θα επιτύχει τον στόχο για τη
σταθεροποίηση των εκπομπών κατά το έτος 2000 στο επίπεδο του 1990, πολύ δε περισσότερο ότι θα
επιτύχει περαιτέρω αποτελέσματα, εκτός εάν ληφθούν μέτρα αυτή τη στιγμή,
E. εκτιμώντας ότι οι μεταφορές αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη συνιστώσα των εκπομπών CΟ2,
ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ελαφρά μείωση της μέσης κατανάλωσης καυσίμων των ιδιωτικής χρήσεως
αυτοκινήτων στα 100 χλμ. εξουδετερώνεται από την αύξηση των επιδόσεων και του αριθμού των
οχημάτων που τίθενται σε κυκλοφορία, ούτως ώστε να αυξάνονται συνεχώς οι εκπομπές C02 ·
εκτιμώντας ωστόσο ότι για να επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες στόχοι πρέπει να μεκωθούν κατά 20%
περίπου έως το έτος 2005 οι εκπομπές C02 από όλα τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα στην ΕΕ,
πράγμα που θα σήμαινε ότι έως το 2005 η μέση κατανάλωση του συνόλου των αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσεως που κυκλοφορούν θα έπρεπε να κυμαίνεται σε περίπου 6 λίτρα/ 1 00 χλμ. για τα βενζινοκίνητα
και σε περίπου 5 λίτρα/ 1 00 χλμ. για οχήματα με κινητήρες ντήζελ, τιμές που σήμερα δεν
επιτυγχάνονται ούτε από τα καινούρια αυτοκίνητα,

Z. εκτιμώντας ότι οι τιμές των καυσίμων σημείωσαν πτώση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: από το 1 980 έως το
1994 η τιμή τους μειώθηκε κατά 1 /3 σε σχέση με το ατομικό εισόδημα, σύμφωνα με στοιχεία της
ΕΥΡΟΣΤΑΤ,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την εν λόγω κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο ζήτησαν από την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για τη μείωση των εκπομπών C02 από
τα αυτοκίνητα οχήματα,

Θ. επισημαίνοντας τις παλαιότερες πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπιών CΟ2 από τα ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεσμεύθηκε, βάσει του
άρθρου 5 της οδηγίας 91 /441 /ΕΟΚ, να αναλάβει την πρωτοβουλία για πρόταση οδηγίας της
Επιτροπής , ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε κατά την έγκριση της οδηγίας 94/ 12/ΕΟΚ να
ληφθούν ανάλογα μέτρα και ότι η Επιτροπή, στο νομοθετικό πρόγραμμά της για το 1994 (COM(93 )
0588 τελ.), ανήγγειλε ότι θα υποβάλει πρόταση οδηγίας για τη μείωση των εκπομπών CΟ2 από τα
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων φορολογικών μέτρων για την
επίτευξη του κοινοτικού στόχοι' που αφορά τη σταιθεροποίηση της περιεκτικότητας σε CΟ2), πρόταση
που ωστόσο δεν έχει ακόμη υποβάλει,

I.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δεκέμβριο του 1994 το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος ζήτησε από
την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα επίτευξης σημαντικά μειωμένων επιπέδων κατανάλωσης
καυσίμων για τα νεοεισερχόμενα αυτοκίνητα έως το έτος 2000,

ΙΑ. έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι στα διάφορα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών C02 από τα
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη o γενικός απολογισμός των
εκπομπών CΟ2 : περίπου 27% των εκπομπών CΟ2 παράγονται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός μεσαίου
αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης και δεν προκαλούνται από την κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια
της οδήγησης· το στοιχείο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη π.χ. όσον αφορά τις δυνατότητες
χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων και άλλων μορφών ενέργειας καθώς και για τη λήψη άλλων
μέτρων,
1 . διαπιστώνει ότι τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του
άνιθρακα από τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και για τη μείωση της μέσης κατανάλωσης καύσιμοι* είναι
ανεπαρκή·
2.
επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το\' Ιουνίου 1996 επίσης υπολείπονται κατά πολύ
των όσων απαιτούνται προκειμένου η ΕΕ να τιμήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της για σταθεροποίηση και
περαιτέρω μείωση των εκπομπών C02·

3 . απορρίπτει ιδιαίτερα την πρόταση της Επιτροπής για την προαιρετική συμφωνία μεταξύ της
Κοινότητας και της αυτοκινητοβιομηχανίας ( Κεφάλαιο 7, παράγραφος 33 , πρώτος αστερίσκος)·

4. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, ως συμπλήρωμα της πρότασης οδηγίας για τα μέτρα
καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων καθώς
και της πρότασης τροποποίησης των οδηγιών 70/ 156/EOK και 70/220/EOK του Συμβουλίου
(COM(96)0248 — C4-0463/96 — 96/0164(COD)), το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 1998 πρόταση
οδηγίας για τον περιορισμό των εκπομπών CΟ2 από τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα·
5.

ζητεί από την Επιτροπή στην πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 70/220/EOK για τον περιορισμό

των εκπομπών CΟ2 από τα οχήματα με κινητήρα, να εξασφαλίσει ότι με την εισαγωγή κυμαινόμενων

οριακών τιμών έως το 2005 η μέση τιμή των εκπομπιών C02 από όλα τα νεοεισερχόμενα οχήματα στην ΕΕ
δεν θα υτπερβαίνει τα 120 γραμ. C02 ανά χλμ., τιμή που αντιστοιχεί σε μέση κατανάλωση 5 λίτρων/ 100 χλμ.
για τα βενζινοκίνητα οχήματα και 4,5 λίτρων/ 1 00 χλμ. για τα οχήματα με κινητήρα ντήζελ . Σε
μεταγενέστερη φάση πρέπει να προβλεφθεί νέα μείωση του μέσου όροι1 των εκπομπών C02 σε 90 γραμ. C02
ανά χλμ. πριν από το έτος 2010·
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6.
σημειώνει τη σπουδαιότητα μιας αύξησης των καθορισθέντων ελαχίστων συντελεστών για τους
ειδικούς φόρους των πετρελαιοειδών (οδηγία του Συμβουλίου 92/82/ΕΟΚ) καθώς οι τιμές των καυσίμων
δεν παρέχουν, προς το παρόν, κίνητρα για τη ζήτηση αυτοκινήτων με χαμηλή απόδοση καυσίμου

7 . ζητεί από την Επιτροπή, αποβλέποντας στην προώθηση οχημάτων που καταναλώνουν λιγότερα
καύσιμα και σέβονται περισσότερο το περιβάλλον, να υποβάλει πρόταση οδηγίας για τη διαμόρφωση της
φορολογίας που αφορά την απόκτηση οχημάτων με κινητήρα ή του ετήσιου φόρου κυκλοφορίας στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που t)α περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία :
— αποκλειστική μέριμνα για τις εκπομπές που σχετίζονται με το περιβάλλον (καυσαέρια, σωματίδια και
διοξείδιο του άνθρακα),
— ταξινόμηση του εκάστοτε τύπου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ για τις
εκπομπές καυσαερίων (EURO I,II,III)· καθορισμός για κάθε περίπτωση ενός ελαχίστου ποσού στο
οποίο θα λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη φορολογία της κατανάλωσης καυσίμου ντήζελ,
—

σε αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως των οποίων οι εκπομπές CΟ2 υπερβαίνουν τα 120 γραμ/χλμ. θα
επιβάλλεται προοδευτικά αυξανόμενη εισφορά για τις εκπομπές C02, η οποία θα προστίθεται στο
εκάστοτε ελάχιστο ποσό για το τελικό ποσό του φόρου κυκλοφορίας των οχημάτων,

— για ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα των οποίων οι εκπομπές CΟ2 δεν υπερβαίνουν τα 1 20 γραμ./χλμ.
προβλέπονται μειώσεις που θα διαμορφώνονται με τρόπο ώστε να απαλλάσσονται από τον φόρο
κυκλοφορίας τα ονομαζόμενα «οχήματα τριών λίτρων».
8 . καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της ούτως ώστε να αναπτυχθεί σχετικά με τον
καθορισμό των οριακών τιμών C02 και των φορολογικών κινήτρων μια ολοκληρωμένη αντίληψη σε
συνδυασμό με διάφορα μέτρα, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη όλες οι δυνατότητες για τη μείωση των
εκπομπών CΟ2 ως προς το ίδιο το αυτοκίνητο αλλά και κατά τη χρήση του και και)' όλη τη διάρκεια της
ζωής του .

9 . επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εάν
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης της τεχνολογίας αποδοτικών καυσίμων
10. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει για το 5ο ερευνητικό πρόγραμμα-πλαίσιο στρατηγικές προτάσεις
για τη διερεύνηση της μείωσης της κατανάλωσης οχημάτων με κινητήρα. Στόχος δεν μπορεί να είναι μόνο
βραχυπρόθεσμες λύσεις αλλά ριζικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τη μεταβολή της τεχνικής , του
τρόπου λειτουργίας, των υλικών και της παραγωγής

11 . θεωρεί ότι οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να επικεντρωθούν στην προώθηση
ελκυστικών εναλλακτικών λύσεων στην οδική μεταφορά, εναλλακτικών τεχνολογιών καυσίμων, «έξυπνων
συστημάτων μεταφοράς» και συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας κ.λπ .
12 . θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοσθεί η αναγραφή στοιχείων σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων στα
αυτοκίνητα και επιδοκιμάζει την πρόταση ως θετική για τους καταναλωτές αλλά και το περιβάλλον
13 . επισημαίνει την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στο δημόσιο δίκτυο μεταφορών, συμπεριλαμβανομέ
νων πρακτικών και αποτελεσματικών διασυνδέσεων ανάμεσα στα διάφορα μέσα μεταφορών, ώστε οι
δημόσιες μεταφορές να καταστούν ελκυστική εναλλακτική λύση στο ιδιωτικό αυτοκίνητο και θεωρεί ότι
πρέπει να θεσπισθούν ατομικά και συλλογικά πρότυπα συμπεριφοράς που να προωθούν την ορθολογική
χρήση και κατανάλωση των οχημάτων, επιμέοντας ειδικά στην προβολή των μαζικών μέσων συγκοινωνίας·

14. φρονεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες τάσεις χρήσης εδάφους και σχεδιασμού
υποδομών, όπως για παράδειγμα η δημιουργία εμπορικών κέντρων εκτός πόλεων, ώστε να αποφεύγονται
οι σύντομες και περιττές μετακινήσεις με ιδιωτικό αυτοκίνητο

ι 5 . θεωρεί ότι τα προγράμματα απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων είναι χρήσιμο μέσο για την
προώθηση της ανανέωσης του στόλου των αυτοκινήτων αλλά μόνον εάν συνδυάζεται με την επιτυχία της
βιομηχανίας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών·
16.

ζητεί να εξετασούν τρόποι που θα εξασφαλιζόταν ότι εφαρμόζονται καλύτερα οι περιορισμοί της

ταχύτητας

17 .
πιστεύει ότι για να μειωθούν οι εκπομπές και να αυξηθεί η ασφάλεια, πρέπει να περιοριστεί η
μέγιστη ταχύτητα των αυτοκινήτων μειώνοντας τη σχέση ισχύος-βάρους
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18 . ενθαρρύνει, τις τεχνικές προσαρμογές όπως οι αναστολείς ταχύτητας και οι μετρητές εξοικονόμησης
καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της κατάρτισης, που θα βοηθήσουν τους οδηγούς να οδηγούν αυτοκίνητα
με καλύτερη απόδοση καυσίμων·
19 . προτείνει, στο μελλοντικό ενεργειακό πρόγραμμα, να τεθούν προϋποθέσεις σχετικά με τη βελτίωση
της απόδοσης των καυσίμων των οχημάτων.
20. αναγνωρίζει ότι τα ανωτέρω μέτρα θα συμβάλουν σημαντικά αλλά όχι πλήρως στη μείωση των
εκπομπών CO2 στην Ευρώπη, και πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες και σ'
άλλους τομείς .

21 .

ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει στο άμεσο μέλλον τις προτάσεις που υπεσχέθη στην εν λόγω
t

ανακοίνωση

22. είναι της γνώμης ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη άποψη εκπομπών CO2 από τον τομέα των
μεταφορών και τις προβλεπόμενες τάσεις ανάπτυξης, καθώς και το γεγονός ότι στο μέλλον οι εκπομπές
CΟ2 πρέπει όχι απλώς να σταθεροποιηθούν αλλά να μειωθούν δραστικά, η τήρηση της πεπατημένης οδού
δεν αποτελεί λύση·

23 . επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση κατάλληλα, επαρκή και άμεσα μέτρα για την
μείωση των εκπομπών CΟ2 από τα ιδιωτικής χρήσεως οχήματα·
24.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

3. Απλοποίηση της νομοθεσίας (SLIM)
Α4-0108/97

Ψήφισμα σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, με θέμα την απλούστερη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά (SLIM): σχέδιο
πιλότος (COM(96) 0204 - C4-0446/96)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβουλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(COM(96) 0204 - C4-0446/96),

—

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 1989 για την απλοποίηση, τη διαφάνεια και την
κωδικοποίηση του κοινοτικού δικαίου (') και της 4ης Ιουλίου 1996, σχετικά με την έκθεση της ομάδας
ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων για την απλοποίηση των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών
κειμένων της Κοινότητας (2),

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 1995 (3) και της 19ης Ιουλίου 1996 (4) για τις ετήσιες
ενέσεις δραστηριοτήτων σχετικά με τις συζητήσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά τις περιόδους
1994-1995 και 1995-1996 ,

—

έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα
της ενιαίας αγοράς (30 Οκτωβρίου 1996), την ανασκόπηση της ενιαίας αγοράς κατά το 1996 ( 16
Δεκεμβρίου 1996), τη βελτίωση της νομοθεσίας 1996 (27 Νοεμβρίου 1996 — CSE(96)0007 ),

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το πρότυπο σχέδιο (SLIM) της 6ης Νοεμβρίου
1996 ( CΟM(96)0559 ),

— έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εσωτερικής Αγοράς της 26ης Νοεμβρίου 1996 και
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 1996 ,
— έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 1 1ης Απριλίου 1997 σχετικά με το γενικό σύστημα αναγνώρισης των
διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (5),

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών και της
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής
Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής (Α4-0108/97 ),
C)
0
0
0
0

ΕΕ C 158 της 26.06.1989, σελ. 386.
ΕΕ C 211 της 27.07.1996, σελ . 23 .
ΕΕ C 249 της 25.09.1995 , σελ . 71 .
ΕΕ C 261 της 9.09.1996 , σελ . 182 .
ΣΠ της ημερομηνίας αντής. Μέρος II. σημείο 4.
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A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά μπορεί μεν να θεωρηθεί επιτυχημένο,
αλλά δεν λειτουργεί ακόμη αποτελεσματικά σε διάφορους τομείς· ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να
επισημανθεί ότι το Συμβούλιο δεν έχει θεσπίσει ακόμη νομοθετικές προτάσεις για βασικούς τομείς,
όπως το εταιρικό δίκαιο, η φορολογία των επιχειρήσεων, η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, οι
διασυνοριακές πληρωμές και η πλήρης ελευθέρωση των αγορών μεταφορών και ενέργειας,
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλους τομείς της Ενιαίας Αγοράς, όπως οι δημόσιες προμήθειες, η
αναγνώριση των πτυχίων και οι τραπεζικές υπηρεσίες, έχουν επισημανθεί αδυναμίες στην ποιότητα
της μεταφοράς - ότι, επιπλέον, παρατηρείται ανεπαρκής εφαρμογή στον τομέα των αερομεταφορών,
τον τομέα του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και τον τομέα των χημικών,

Γ . λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας πρόσθετος λόγος που εξηγεί την ελλιπή εφαρμογή της Ενιαίας Αγοράς
αφορά την ποιότητα της θεσπιζόμενης νομοθεσίας, είτε σε κοινοτικό είτε σε εθνικό επίπεδο,
Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφές πως το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να
καταστεί περισσότερο προσιτό στους ευρωπαίους πολίτες, διατηρώντας παράλληλα το ανώτατο
υφιστάμενο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων σε κάθε κράτος μέλος, και ότι η σαφήνεια και η
αναγνωσιμότητά του έχουν αποφασιστική σημασία για την αποδοχή του από την κοινή γνώμη,
E. εκτιμώντας ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες και δημιουργούν τις
περισσότερες θέσεις εργασίας, χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με
υπεράφθονη και ελάχιστα σαφή νομοθεσία- ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να απλουστευθεί και καταστεί
ενιαία η κοινοτική νομοθεσία,

ΣΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν είναι το μόνο θεσμικό όργανο που έχει ευθύνη για την ασαφή
νομοθεσία, και ότι Κοινοβούλιο και Συμβούλιο θα έπρεπε επίσης να έχουν μεγαλύτερη συνείδηση της
σημασίας που έχει η θέσπιση σαφών και περιεκτικών νομικών κειμένων· ότι στο πλαίσιο αυτό η
κοινοτική νομοθεσία θα μπορούσε να διατηρήσει ειδικές εθνικές εξαιρέσεις μόνο σε πολύ εξαιρετικές
περιπτώσεις (βλ. νομοθεσία περί κοινοτικού ΦΠΑ, που περιλαμβάνει 66 ειδικές ρυθμίσεις)· ότι
Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν επίσης σε ένα πιο σύγχρονο σύστημα
επιτροπολογίας, που να είναι διαφανέστερο και αποτελεσματικότερο· ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να
κατανοεί πως οι «οδηγίες πλαίσια» μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο διαφοροποίησης των εθνικών
ερμηνειών, κατακερματισμού της αγοράς και νομικής αβεβαιότητας των επιχειρήσεων,
Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για απλούστευση το\> κοινοτικού δικαίου δεν πρόκειται να
επιτύχουν αν τα κράτη μέλη δεν επιδείξουν σαφή προσήλωση στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που
αποτελεί η απλούστευση της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο,

H. εκτιμώντας ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς , ως θεμελιώδες δικαίωμα που προβλέπεται στη
Συνθήκη, αποτελεί ενδεδειγμένο μέσο για την άμεση ενημέρωση σχετικά με τις απόψεις των πολιτών
και των οργανώσεων για επίκαιρα θέματα της κοινοτικής πολιτικής, για τον εντοπισμό ποιοτικών
ατελειών στην κοινοτική νομοθεσία και για την αποκάλυψη παρατυπιών κατά την εφαρμογή της
κοινοτικής νομοθεσίας και τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο.

1 . υποστηρίζει την πρωτοβουλία SLIM ως θετική συμβολή στην αποτελεσματική ολοκλήρωση της
Ενιαίας Αγοράς , εξυπακουομένου ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα υπονομεύσει το «κοινοτικό κεκτημένο»
ούτε θα μειώσει τα ανώτερα πρότυπα προστασίας των εργαζομένων που> υφίστανται στα κράτη μέλη·
2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει επέλεξε σε πρώτη φάση τέσσερεις τομείς,
χωρίς να δώσει καμιά εξήγηση για τη συγκεκριμένη επιλογή της·
3.

θεωρεί τη μέθοδο εργασίας του SLIM καινοτόμο και δυνητικώς αποτελεσματική, αρκεί

— στις ομάδες να συμμετέχουν τα κατάλληλα πρόσωπα, ιδιαίτερα εκπρόσωποι χρηστών των οδηγιών,
π.χ. MME, καταναλωτές , εργοδότες και εργατικές ενώσεις
—

το προβλεπόμενο χρονικό όριο να είναι συμβιβαστό με τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

—

οι δραστηριότητες να είναι όσον το δυνατόν διαφανέστερες, και ενημέρωση για την πρόοδο που
σημειώνεται να έχουν όχι μόνο τα κράτη μέλη αλλά και το Κοινοβούλιο·

4.

επισημαίνει ότι το εγχείρημα SLIM έχει αποκαλύψει πως το βάρος της περιττής νομοθεσίας που

εμποδίζει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ή υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
είναι πολύ μεγαλύτερο σε εθνικό από ό,τι σε κοινοτικό επίπεδο·
5.
καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν την προσήλωσή τους στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που
αποτελεί η απλούστευση της νομομοθεσίας·
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6. ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει επειγόντως ανακοίνωση σχετικά με τις επιπτώσεις της εθνικής
νομοθεσίας στη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς·
7 . επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ομάδες του SLIM διαπίστωσαν ότι τους είναι τελικά αδύνατον, στα
διαθέσιμα χρονικά περιθώρια, να επικεντρώσουν το έργο τους στις ανάγκες απλούστευσης σε εθνικό
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη να συστήσουν παρόμοιες ομάδες οι οποίες να εντοπίσουν τους τομείς
όπου οι εθνικές διατάξεις εξακολουθούν να αποτελούν φραγμούς για την Ενιαία Αγορά· καλεί την
Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα κατά την προσεχή φάση του εγχειρήματος SLIM·

8.

ζητεί, η προσεχής φάση του σχεδίου πιλότου SLIM της Επιτροπής να περιλαμβάνει τομείς της

κοινοτικής νομοθεσίας οι οποίοι έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ένωσης·
προτείνει, προς το σκοπό αυτό, τους ακόλουθους τέσσερεις τομείς :

— διαμεσολάβηση και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (δυσκολίες με τους εθνικούς κανόνες που
επαναφέρουν εκ των προτέρων ελέγχους και περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με την
εφαρμογή της ρήτρας περί «γενικού αγαθού», καθώς επίσης δυσκολίες με τις περιοριστικές ερμηνείες
των απαιτήσεων κοινοποίησης που θέτει η δεύτερη τραπεζική οδηγία)·
— δημόσιες προμήθειες (ασαφής νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα όρια μεταξύ των συμβάσεων
έργων και προμηθειών, και χρησιμοποίηση «συμφωνιών πλαισίων» στο δημόσιο τομέα)·

— οδηγία περί εμπορίας επικίνδυνων ουσιών (ανεπαρκής μεταφορά)·
9. ζητεί να έχει πλήρη συμμετοχή στη δεύτερη φάση του σχεδίου, διότι οι τομείς στους οποίους θα
συγκροτηθούν νέες ομάδες SLIM θα καλύπτουν αναπόφευκτα νομοθεσία στην οποία το Κοινοβούλιο είναι
συννομοθτης - η συμμετοχή αυτή θα έπρεπε να έχει τη μορφή ταυτόχρονης διαβούλευσης της Επιτροπής με
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επιλογή των νέων τομέων, και υποβολής εκθέσεων σχετικά
με τη συνέχεια που θα δοθεί στην πρώτη φάση και την πρόοδο που σημειώνεται στη δεύτερη φάση· η
Επιτροπή πρέπει να προτείνει τροποποιήσεις στις υπάρχουσες νομικές πράξεις της Κοινότητας, όπου αυτό
είναι αναγκαίο, σύμφωνα με υποδείξεις των ομάδων του SLIM και μετά από διαβούλευση με το
Κοινοβούλιο·

10. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις
Κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών .

4. Διάκριση λόγω φύλου

**Ι

Α4-0115/97

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διάκρισης
λόγω φύλου (CΟM(96)0340 - C4-0539/96 - 96/0196(PRT))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ('

(Τροπολογία 2)
Αιηολογική σκέψη 3α (νέα)
óτι η ανισότητα των φυλών στην αγορά εργασίας στοιχί
ζει ακριβά όχι μόνο στις ίδιες τις γυναίκες αλλά και στις
οικονομίες των κρατών μελών·

C)

ΕΕ C 332 της 7.11.1996. σελ . 11 .
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(Τροπολογία 3 )
Αιτιολογική σκέψη 36 (νέα)

ότι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν η Γραμμα
τεία της Κοινοπολιτείας, η Παγκόσμια Τράπεζα και
άλλοι, η ανισότητα των φύλων συνεπάγεται χαμηλότερο
ΑΕΠ·

(Τροπολογία 4)
Δέκατη αιτιολογική σκέψη

ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης εξαγγέλθηκε στο αρθρο 1 1 9
της συνθήκης και την οδηγία 75/ 1 1 7/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με την ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών εργαζόμε
νων και γυναικών εργαζόμενων, καθώς και στις οδηγίες 76/
207/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην
απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και προαγωγή και

τις συνθήκες εργασίας, 86/613/ΕΟΚ τον Συμβουλίου για τους
εργαζομένους που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπε
ριλαμβανομένης της γεωργικής δραστηριότητας και για την
προστασία της μητρότητας, 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με την κοινωνική ασφάλιση και 86/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλι
σης·

óτι η αρχή της ισης μεταχείρισης εξαγγέλθηκε στο άρθρο 1 1 9
της συνθήκης και την οδηγία 75/ 1 1 7/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με την ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών εργαζομέ
νων και γυναικών εργαζομένων, καθώς και στις οδηγίες 76/
207/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην
απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και προαγωγή και
τις συνιθήκες εργασίας, 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους
εργαζομένους που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπε
ριλαμβανομένης της γεωργικής δραστηριότητας και για την
προστασία της μητρότητας , 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με την κοινωνική ασφάλιση, 86/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
και 96/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη γονική
άδεια ( 1)·
C)

ΕΕ L 145 της 19.06.1996, σελ. 4.

(Τροπολογία 5 )
15η αιτιολογική σκέψη

ότι η απόδειξη διάκρισης είναι ακόμη πιο δύσκολη όταν η
διάκριση είναι έμμεση· είναι σημαντικό επομένως να διευκρι
νισθεί o ορισμός της·

óτι η απόδειξη διάκρισης είναι ακόμη πιο δύσκολη όταν η
διάκριση είναι έμμεση και ότι, δεδομένου ότι η έννοια δεν
έχει εισαχθεί στην εθνική νομοθεσία όλων των κρατών
μελών, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί o ορισμός της, και να
θεσμοθετηθούν κριτήρια με τα οποία θα εξασφλίζεται
εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν έμμεσες διακρίσεις·

(Τροπολογία 6)
Αιτιολογική σκέψη 16

ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της
αναλογικότητας που διατυπώνονται στο άρθρο 3Β της Συν
θήκης ΕΚ o στόχος της κατάλληλης ρύθμισης του βάρους
αποδείξεως δεν έχει υλοποιηθεί αρκετά σε επίπεδο κρατών
μελών και ότι επιβάλλεται να επιτευχθεί σε κοινοτικό επίπεδο·
ότι η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις ελάχιστες απαιτήσεις
και δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη

óτι σύμφωνά με την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της
αναλογικότητας που διατυπώνονται στο άρθρο 3Β της Συν
θήκης ΕΚ o στόχος της διασφάλισης κατάλληλης ρύθμισης του
βάρους αποδείξεως δεν έχει υλοποιηθεί αρκετά σε επίπεδο
κρατών μελών και ότι επιβάλλεται να επιτευχθεί σε κοινοτικό
επίπεδο· ότι η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις ελάχιστες
απαιτήσεις και δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για

του εν λόγω σκοπού·

την επίτευξη του εν λόγω σκοπού·

(Τροπολογία 7)
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως αρχή
της ίσης μεταχείρισης η απουσία κάθε διάκρισης λόγω φύλου,
είτε άμεσα είτε έμμεσα με αναφορά ιδίως στην προσωπική ή
οικογενειακή κατάσταση .

1.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως αρχή
της ίσης μεταχείρισης η απουσία κάθε διάκρισης λόγω φύλου,
είτε άμεσα είτε έμμεσα με αναφορά μεταξύ άλλων στην
προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση.
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(Τροπολογία 8)

Άθρο 2, παράγραφος 2
2.
Για τους σκοπούς της αρχής της ισότητας που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 υφίσταται έμμεση διάκριση όταν μια
διάταξη, ένα κριτήριο ή μια πρακτική φαινομενικά ουδέτερη
θίγει ένα ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο ατόμων ενός φίλου,

με αναφορά ιδίως στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση,
εκτός εάν o στόχος που επιδιώκεται με την εφαρμογή αντής της
διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικώς δικαιολογείται αντικειμενικά
και τα μέσα για την επίτευξη του είναι κατάλληλα και
απαραίτητα.

2 . Για τους σκοπούς της αρχής της ισότητας που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 υφίσταται έμμεση διάκριση όταν μια
διάταξη, ένα κριτήριο ή μια πρακτική φαινομενικά ουδέτερη
θέτει σε μειονεκτική θέση με τρόπο δυσανάλογο άτομα
ενός φίλου, με αναφορά ιδίως στην προσωπική ή οικογενειακή
κατάσταση, εκτός εάν o στόχος που επιδιώκεται αντιστοιχεί
σε πραγματική ανάγκη της επιχείρησης ή επιδιώκει απα
ραίτητο στόχο κοινωνικής πολιτικής ενός κράτους μέλους,
είναι εντελώς άσχετος με το φύλο και για το λόγο αυτό
δικαιολογείται αντικειμενικά καθώς και εκτός εάν τα
μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι κατάλληλα
και απαραίτητα.

(Τροπολογία 9)

Άρθρο 3, παράγραφος 1 , σημείο a)
α) στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 1 1 9 της
συνθήκης και τις οδηγίες 75/ 177/ΕΟΚ, 76/207/ΕΟΚ, 79/

α) στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 1 1 9 της
συνθήκης και τις οδηγίες 75/ 177/ΕΟΚ, 76/207/ΕΟΚ, 79/
7/ΕΟΚ, 86/378/ΕΟΚ, 86/613/ΕΟΚ και 92/85/ΕΟΚ και

7/ΕΟΚ, 86/378/ΕΟΚ, 86/613/ΕΟΚ και 92/85/ΕΟΚ

96/34/ΕΚ·

(Τροπολογία 10)

Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο β)
β) στις περιπτώσεις που καλύπτονται από κάθε διάταξη
σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, που θα
μπορούσε να εκδοθεί στο μέλλον και δεν αποκλείει ρητά
την εφαρμογή της

6) στις περιπτώσεις που καλύπτονται από κάθε διάταξη
σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, που \)α
μπορούσε να εκδοθεί στο μέλλον

(Τροπολογία 11 )

Άρθρο 3, παράγραφος 1 , σημείο γ)
γ) σε κάθε αστική ή διοικητική διαδικασία που αναφέρεται

στις προσφυγές που προβλέπει το εθνικό δίκαιο κατ '
εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α)
και β)·

γ) σε κάθε αστική η διοικητική, αμφισβητούμενη ή χαριστι
κή διαδικασία που αναφέρεται στις προσφυγές που προ
βλέπει το εθνικό δίκαιο κατ ' εφαρμογή των διατάξεων που
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·

(Τροπολογία 12)

Άρθρο 4, παράγραφος 1 , σημείο a)

α) ώστε όταν πρόσωπο κρίνει óτι θίγεται απο τη μη τήρηση
της αρχής της ίσης μεταχείρισης, και αποδεικνύει ενώπιον
δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση,
πραγματικά περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η
ύπαρξη διάκρισης, o εναγόμενος οφείλει να αποδείξει ότι
δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης .
Οποιαδήποτε αμφιβολία είναι υπέρ το\> ενάγοντος.

α) ώστε όταν πρόσωπο κρίνει óτι θίγεται από τη μη τήρηση
της αρχής της ίσης μεταχείρισης όπως ορίζεται στο
άρθρο 2, και αποδεικνύει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης
αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση, πραγματικό περιστα
τικό ή περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η ύπαρξη
άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, o εναγόμενος οφείλει να
αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης . Οποιαδήποτε αμφιβολία είναι υπέρ του
ενάγοντος
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(Τροπολογία 13 )
Άρθρο 4, παράγραφος 1 , σημείο β)
β) ώστε, o εναγόμενος, όταν εφαρμόζει σύστημα ή λαμβάνει
απόφαση που στερείται διαφάνειας, να φέρει το βάρος

αποδείξεως ότι η φαινομενική διάκριση οφείλεται σε
παράγοντες αντικειμενικούς και ξένους προς κάθε διάκριση
βασισμένη στο φύλο.

b) ώστε, o εναγόμενος, όταν εφαρμόζει σύστημα ή λαμβάνει
απόφαση που στερείται διαφάνειας, να φέρει το βάρος
αποδείξεως ότι η φαινομενική άμεση ή έμμεση διάκριση
προκαλείται από παράγοντες αντικειμενικούς και ξένους
προς κάθε διάκριση βασισμένη στο φύλο.

(Τροπολογία 14)

Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο γ)

γ) ώστε o ενάγων να μην οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη
πταίσματος τον εναγομένου για να αποδείξει παραβίαση
της απαγόρευσης κάθε διάκρισης βασισμένης στο φύλο.

Διαγράφεται

(Τροπολογία 15 )

Άρθρο 5, σημείο a) και β)

α) τα δικαστήρια και άλλες αρμόδιες αρχές να μπορούν να
διατάσσουν κάθε μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει την
πραγματική εξέταση κάθε καταγγελίας διάκρισης

α) τα δικαστήρια και άλλες αρμόδιες αρχές να μπορούν να
διατάσσουν κάθε μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει την
αποτελεσματική δικαστική έρευνα κάθε καταγγελίας
διάκρισης·

β) τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να διαθέτουν κάθε
χρήσιμη πληροφορία την οποία κατέχει o αντίδικος ή που
μπορεί λογικά να θεωρηθεί ότι αυτός την κατέχει και η
οποία τους είναι απαραίτητη για να διεκδικήσουν τα
δικαιώματά τους. Ένας διάδικος υποχρεούται να παρά
σχει μόνο τις πληροφορίες των οποίων η διάδοση δεν
μπορεί να βλάψει σοβαρά τα συμφέροντα αυτού για
λόγους διάφορους από εκείνους της συγκεκριμένης διαφο
ράς-

β) τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να διαθέτουν κάθε
χρήσιμη πληροφορία την οποία κατέχει o αντίδικος ή που
μπορεί λογικά να θεωρηθεί ότι αυτός την κατέχει και η
οποία τους είναι απαραίτητη για να διεκδικήσουν τα
δικαιώματά τους . Οι διάδικοι υποχρεούνται να παρά
σχουν μόνο τις πληροφορίες των οποίων η διάδοση δεν
μπορεί να βλάψει σοβαρά τα συμφέροντά τους για λόγους
διάφορους από εκείνους της συγκεκριμένης διαφοράς·

(Τροπολογία 16)

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη φροντίζουν να τίθενται τα μέτρα που λαμβάνο
νται κατ ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθώς και οι
διατάξεις που ήδη ισχύουν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα εις
γνώσιν των ενδιαφερομένων με τον κατάλληλο τρόπο, όπως
ενημέρωση στους χώρους εργασίας .

Τα κράτη μέλη φροντίζουν να τίθενται τα μέτρα που λαμβάνο
νται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθώς και οι
διατάξεις που ήδη ισχύουν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα εις
γνώσιν των ενδιαφερομένων με τον κατάλληλο τρόπο, όπως
ενημέρωση στους χώρους εργασίας, τις υπηρεσίες απασχόλη
σης, τους χώρους επιμόρφωσης.

(Τροπολογία 17)
Άρθρο 7

H εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν αποτελεί σε καμία
περίπτωση επαρκή λόγο για τη μείωση του γενικού επιπέδου
προστασίας των εργαζομένων στον τομέα που καλύπτεται από
αυτή και τούτο με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών

H εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν αποτελεί σε καμία
περίπτωση επαρκή λόγο για τη μη εφαρμογή μέτρων θετικής
δράσης ή για τη μείωση του γενικού επιπέδου προστασίας των
εργαζομένων στον τομέα που καλύπτεται από αυτή και τούτο με
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μελών να θεσπίζουν, ανάλογα με την εξελιξη της κατάστασης,
νομοθετικές , κανονιστικές ή συμβατικές διατάξεις διαφορετικές

την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπί
ζουν, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, νομοθετικές,
κανονιστικές ή συμβατικές διατάξεις διαφορετικές από αυτές
που υφίστανται κατά τη στιγμή της έκδοσης της παρούσας
οδηγίας, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

από αυτές που υφίστανται κατά τη στιγμή της έκδοσης της

παρούσας οδηγίας, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες απαιτή
σεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(Τροπολογία 18 )
Άθρο 7, εδάφιο 1α (νέο)

H παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή έγκριση
μέτρων για την προστασία των γυναικών, ειδικά σε σχέση
με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, γέννα και θηλασμό,
ή μέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα με στόχο
να διευκολυνθούν οι γυναίκες στην άσκηση μιας επαγγελ
ματικής δραστηριότητας, να αποτραπούν ή να αντισταθ
μισθούν τα μειονεκτήματα στην επαγγελματική καριέρα
των γυναικών.

(Τροπολογία 19)

Άθρο 8, πρώτο εδάφιο
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθεηκέζ, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους στην
παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2001 .
Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους στην
παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2000.
Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

(Τροπολογία 20)
Άθρο 8, εδάφιο 2α (νέο)
Από την 1η Ιανουαρίου 2002 και κάθε τρία χρόνια, τα
κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για την πρόοδο
που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγία
και τις τάσεις στην εφαρμογή των διατάξεών της, κατά
τρόπον ώστε να επιτραπεί στην Επιτροπή να υποβάλει
έκθεση κάθε τριετία στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου που περιέχει την γνώμη του Κοινοβουλίου για την πρόταση
οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διάκρισης λόγω φύλου
( COM(96)0340 - C4-0539/96 - 96/0196(PRT))

(Διαδικασία συνεργασίας : πρώτη ανάγνωση)
Το Ενυρωπαϊκο Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, CΟM(96)0340 — 96/0196(PRT) C ),
—

έχοντας κληθεί να γνωμοδοτήσει από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 189Γ της Συνθήκης ΕΟΚ
( C4-0539/96),

—

έχοντας υπόψη το Άθρο 2 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 14) όσον αφορά την κοινωνική πολιτική,

C)

ΕΕ C 332 της 7.11.1996, σελ . 11 .
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—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις γνωμοδοτήσεις της
Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής , της Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών
(Α4-01 15/97 ),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που της επέφερε το Σώμα·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει ανάλογα την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 189Α,
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ

3 . καλεί το Συμβούλιο να ενσωματώσει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στην κοινή θέση που ενέκρινε
σύμφωνα με το άρθρο 189Γ, σημείο α) της Συνθήκης ΕΚ·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει
ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·
5.
αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση στο Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

5. Κατάσταση στην Αλβανία
Β4-0300, 0336, 0338, 0339 και 0340/97

Ψήφισμα σχετικά με την Αλβανία
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του για την κατάσταση στην Αλβανία, ιδιαίτερα δε το
ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 1997 ('), καθώς και τη δήλωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής,
A. επισημαίνοντας με βαιθειά ανησυχία τη συνεχιζόμενη κατάσταση ανασφάλειας και δυσπραγίας του
πληθυσμού στην Αλβανία και τη συνεχιζόμενη αποσύνθεση των αλβανικών κρατικών οργάνων, κάτι το
οποίο αποτελεί ανθρωπιστική τραγωδία για το σύνολο του πληθυσμού της χώρας· έχοντας υπόψη ότι
ασυνείδητες εγκληματικές συμμορίες επωφελούνται από αυτήν την κατάσταση,
B. επισημαίνοντας ότι η καταστροφική κατάσταση στην Αλβανία έχει δημιουργήσει την ανάγκη για
απευθείας και άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και έχει προκαλέσει αυξανόμενο κύμα προσφύγων προς τις
γειτονικές χώρες,

Γ . αποδοκιμάζοντας την αποτυχία του Συμβουλίου να αποφασίσει οποιαδήποτε κοινή δράση στο πλαίσιο
της ΕΕ για την παροχή επαρκούς δύναμης προστασίας για την ταχεία διανομή της ανθρωπιστικής
βοήθειας και σχετικά με την ενεργητική συνεισφορά στην αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και το
σεβασμό του νόμου στην Αλβανία,

Δ. επισημαίνοντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι ορισμένα κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν θετικά στην αίτηση της
αλβανικής κυβέρνησης για συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης προστασίας υπό την εντολή του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία θα βοηθήσει στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για
την παροχή διεθνούς βοήθειας σε αυτήν την ανιθρωπιστική τραγωδία,
E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με την απόφασή του αριθ.
1101 , ενέκρινε την αποστολή πολυεθνικής δύναμης για τη διασφάλιση της ανθρωπιστικής βοήθειας
στην Αλβανία, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

ΣΤ. συγκλονισμένο από τη σύγκρουση και το ναυάγιο πλοίου που μετέφερε πρόσφυγες στην Ιταλία, με
αποτέλεσμα το θάνατο, σύμφωνα με τις αλβανικές αρχές, πάνω από 80 ανθρώπων,
C)

ΣΠ της συνεδρίασης της ημερομηνίας αυτής , Μέρος II . σημείο 7 .
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Z. υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της εδραίωσης των αλβανικών δημοκρατικών θεσμών και
της πρόληψης της περαιτέρω αποσταθεροποίησης της κατάστασης και της επέκτασης των εντάσεων
στις γειτονικές χώρες,
H. υπογραμμίζοντας ότι πρέπει τώρα να ληφθούν απτά μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα
διεξαγωγής ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών στην Αλβανία ως ουσιαστικού μέρους μιας συνολικής
διαδικασίας δημοκρατικής ανασυγκρότησης της χώρας,
Θ . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Αλβανία υφίσταται σοβαρούς
περιορισμούς, λόγω των κρατικών ελέγχων στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και δεδομένου ότι βάσει
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να ισχύει η λογοκρισία στις εφημερίδες,
I. καταδικάζει έντονα τη συνεχιζόμενη βία που ασκούν ένοπλες ομάδες στην Αλβανία εναντίον των
ειρηνικών συνηθισμένων πολιτών της χώρας, και καλεί όλες αυτές τις ομάδες να καταθέσουν τα όπλα και
να σεβαστούν το νόμο και την τάξη·

2 . χαιρετίζει και στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν από κοινού όλες οι δημοκρατικές πολιτικές
δυνάμεις της Αλβανίας ώστε να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη και o σεβασμός του κράτους δικαίου στη
χώρα·

3.
είναι της γνώμης ότι μια ενεργητική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα γεγονότα της
Αλβανίας έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να προσφερθεί η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια, να
αποκατασταθεί η ασφάλεια στη χώρα και να αποτραπεί η επέκταση της σύγκρουσης σε γειτονικές χώρες της
περιοχής·

4. χαιρετίζει την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, ύστερα από την πρωτοβουλία ορισμένων χωρών, για
αποστολή πολυεθνικής δύναμης προστασίας για τη διασφάλιση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αλβανία
και καλεί τις χώρες αυτές ιδιαίτερα, αλλά και όλα τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν στην επιτυχία της και να
συμμεριστούν το βάρος της παροχής προσωρινού καταφυγίου στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τη
χώρα τους·
5 . επικρίνει έντονα το Συμβούλιο για την ανικανότητά του να αποφασίσει οποιαδήποτε κοινή δράση,
βάσει του άρθρου 1.3 της Συνθήκης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητεί επιμόνως από το
Συμβούλιο να επανεξετάσει τις αποφάσεις του·

6. εκφράζει τη βαθειά συγκίνησή του για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος στην Αδριατική και
χαιρετίζει την έρευνα του δυστυχήματος από τις ιταλικές αρχές σε στενή συνεργασία με τις αλβανικές
αρχές·

7. ελπίζει ότι 0« δημιουργηθούν ταχέως συνθήκες που θα επιτρέπουν τη δημοκρατική και οικονομική
ανασυγκρότηση της Αλβανίας και καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και όλα τα άλλα διεθνή όργανα να
προσφέρουν την αναγκαία συνεισφορά στη διαδικασία αυτή, δίνοντας την προτεραιότητα στη στενή
συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ήδη δρουν στον τομέα αυτό·

8 . στηρίζει τις προσπάθειες της αλβανικής κυβέρνησης συμφιλίωσης για σταθερότητα στη χώρα και για
προετοιμασία της Αλβανίας για ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές· ζητεί κατά συνέπεια επιμόνως από το
Συμβούλιο να αποφασίσει το ταχύτερο δυνατό κοινή δράση σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της Συνθήκης για την
ΕΕ προκειμένου να προετοιμαστεί η οργάνωση δημοκρατικών εκλογών στην Αλβανία οι οποίες δεν θα
χαρακτηρίζονται από φαινόμενα βίας και νοθείας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη όχι μόνον για παρουσία
κατά την ίδια την ημέρα των εκλογών, αλλά και για στενή παρακολούθηση της προεκλογικής εκστρατείας·
9 . καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη στην ίδρυση
ελεύθερων και ανεξάρτητων μαζικών μέσων ενημέρωσης στην Αλβανία, με εγγυημένη την πλήρη πρόσβαση
όλων των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας, ιδιαίτερα στην κρατική ραδιοτηλεόραση·
10 . καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χαράξουν και να εφαρμόσουν επειγόντως, στο πλαίσιο
μιας κοινοτικής περιφερειακής προσέγγισης για τη νοτιοανατολική Ευρώπη, ένα μακροπρόθεσμο
πρόγραμμα δράσης για την Αλβανία, με ιδιαίτερη προσοχή στο πρόγραμμα PHARE για τη δημοκρατία,
προκειμένου να εδραιωθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, να υπάρξει ελεύθερο δικαστικό σύστημα και να
στηριχθεί η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών·
1 1 . προτείνει επιπλέον να προσφέρει η ΕΕ την τεχνική βοήθειά της στις αλβανικές αρχές σε σχέση με την
αποκατάσταση των εκλογικών καταλόγων, για τους οποίους λέγεται ότι έχουν καταστραφεί σε ορισμένα
μέρη της χώρας·

12. χαιρετίζει τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας σχετικά με τη διάλυση της μυστικής
αστυνομίας Shik, η οποία ταλαιπωρούσε σε μόνιμη βάση τους αντιπάλους του καθεστώτος, και καλεί τις
αλβανικές αρχές να συνεχίσουν στο ίδιο πνεύμα αποκομματικοποιώντας τις τακτικές αστυνομικές
δυνάμεις·
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13 . επαναλαμβάνει το αίτημα του για διεξοδική έρευνα σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς σχετικά με την ύπαρξη συστημάτων «αποταμίευσης» τύπου πυραμίδας σε άλλες χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, έτσι ώστε να προληφθούν στο μέτρο του δυνατού
οι αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις της λειτουργίας παρόμοιων συστημάτων·

1 4. ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Αλβανίας να λάβουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα προκειμένου να μην τεθούν οποιαδήποτε εμπόδια σε δημοκράτες πολιτικούς που επιθυμούν να
συμμετάσχουν πλήρως στη δημοκρατική ανασυγκρότηση της Αλβανίας·
15 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τον
ΟΑΣΕ, και το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Αλβανίας .

6. Κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ
Β4-0181 , 0182, 0183, 0184, 0187 και 0282/97

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηψίσματά του σχετικά με το Χονγκ Κονγκ,

A. υπενθυμίζοντας ότι την 1η Ιουλίου 1997 η κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ θα μεταβιβασθεί από το
Ηνωμένο Βασίλειο στην Κίνα βάσει της κοινής δήλωσης Κίνας- Βρετανίας και του Βασικού Νόμου της
Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας (ΕΔΠ) του Χονγκ Κονγκ,

B. λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση που ανελήφθη στην κοινή δήλωση ότι η Ειδική Διοικητική Περιφέρεια
του Χονγκ Κονγκ θα απολαύει υψηλού βαθμού αυτονομίας, με την εξαίρεση των εξωτερικών και των
αμυντικών υποθέσεων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δήλωση ορίζει ότι το Χονγκ Κονγκ, μετά την επιστροφή του στην Κίνα
την 1η Ιουλίου 1997 , θα απολαύει υψηλού βαθμού αυτονομίας για περίοδο 50 ετών, ενώ συγχρόνως η
ισχύουσα νομοθεσία του θα παραμείνει ως επί το πλείστον αμετάβλητη και θα διασφαλισθούν o παρών
τρόπος ζωής με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων λόγου,
συναθροίζεσθαι και Τύπου,
Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 39 του Βασικού Νόμου ορίζει ότι η Διεθνής Σύμβαση για τα
πολιτικά και αστικά δικαιώματα θα τεθεί σε εφαρμογή μέσω των νόμων της Ειδικής Διοικητικής
Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 156 της κοινής δήλωσης ορίζει ότι οι
διατάξεις της προαναφερθείσας σύμβασης, όπως εφαρμόζονται στο Χονγκ Κονγκ, θα παραμείνουν σε
ισχύ ,

E. επισημαίνοντας ότι o πρόεδρος της Κίνας Jiang Zemin επιβεβαίωσε τις αρχές και τις πολιτικές του
Deng Xiaoping ως βάση για τη μεταβίβαση της κυριαρχίας, επισημαίνοντας ότι οι αρχές αυτές
περιλαμβάνουν την αρχή « μία χώρα, δύο συστήματα» και τη δέσμευση διατήρησης των θεσμών και του
καθεστώτος δικαίου,

ΣΤ. εκφράζοντας την ανησυχία του για την ανακοίνωση της Κίνας ότι θα διαλύσει το δημοκρατικά
εκλεγμένο Νομοθετικό Συμβούλιο και θα το αντικαταστήσει με σώμα ατόμων επιλεγμένων από την

κινεζική κυβέρνηση· επισημαίνοντας τον ορισμό αυτού του προσωρινού νομοθετικού σώματος πριν
από τη μεταβίβαση της κυριαρχίας,

Z. επισημαίνοντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες o Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Qian Qichen
δήλωσε ότι το προσωρινό νομοθετικό σώμα θα αντικατασταθεί από νέο εκλεγμένο συμβούλιο,

H. εκφράζοντας την ανησυχία του για την ανακοίνωση της Κίνας περί μελλοντικής διαγραφής τμημάτων
της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Χονγκ Κονγκ του 1991 καθώς και περί μελλοντικής
τροποποίησης του Διατάγματος περί Δημοσίας Τάξεως και του Διατάγματος περί Κοινωνιών που θα
περιορίσει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία έκφρασης· επισημαίνοντας ότι η
πλειονότητα του πληθυσμού του Χονγκ Κονγκ είναι αντίθετη με τις πρωτοβουλίες αυτές,
Θ. χαιρετίζοντας, ωστόσο στον τομέα αυτό, τη συνέχεια που αντιπροσωπεύει o ορισμός των σημαντικό
τερων αξιωματούχων της πρώτης κυβέρνησης της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ,
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I.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε τον προηγούμενο
χρόνο κατά 4,5% , γεγονός που αντανακλά την οικονομική επιτυχία που συνδέεται με την ομαλή
μεταβίβαση της κυριαρχίας,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της κατάστασης των προσφύγων στο Χονγκ Κονγκ δεν έχει ακόμη
επιλυθεί πλήρως,

ΙΒ . υπενθυμίζοντας επίσης τη μελλοντική μεταβίβαση της κυριαρχίας του Μακάο στα τέλη του 1999,

ΙΓ . χαιρετίζοντας την ανακοίνωση των κινεζικών αρχών ότι θα υπογράψουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα
οικονομικά, τα κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και θα μελετήσουν τις δυνατότητες υπογραφής
της Σύμβασης για τα Αστικά και τα Πολιτικά Δικαιώματα,

ΙΔ . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης και
χάραξης της μακροπρόθεσμης πολιτικής της προς την Κίνα,
1.
εκτιμά ότι το μέλλον του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο και η διατήρηση της πολιτικής, κοινωνικής και
οικονομικής ελευθερίας τους είναι ζητήματα καθοριστικής σημασίας για την ΕΕ·

2 . καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να διασφαλίσουν ότι η
μεταβίβαση της κυριαρχίας r)α πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην κοινή δήλωση
και το Βασικό Νόμο

3 . εκτιμά ότι η πλήρης εφαρμογή της κοινής δήλωσης διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στην επιτυχή
μεταβίβαση της κυριαρχίας και καλεί τις κινεζικές αρχές να σεβαστούν σε κάθε περίπτωση την κοινή δήλωση
Κίνας-Βρετανίας και τις διατάξεις του Βασικού Νόμου·
4. υπενθυμίζει, ενόψει της προτεινόμενης τροποποίησης της νομοθεσίας για τα αστικά δικαιώματα, ότι
η κοινή δήλωση υπόσχεται ότι το Χονγκ Κονγκ θα απολαύει υψηλού βαθμού αυτονομίας και ότι θα
προστατεύονται o τρόπος ζωής του και οι κατοχυρωμένες ελευθερίες του, ιδίως μέσω της συνεχιζόμενης
εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα·

5.
εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης να διαλύσει το εκλεγμένο
Νομοθετικό Συμβούλιο του Χονγκ Κονγκ και αμφισβητεί τη νομιμότητα του προσωρινού νομοθετικού
συμβουλίου· ζητεί από το Διοικητή της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ να διοργανώσει εκλογές για ένα νέο
Νομοθετικό Συμβούλιο εντός περιόδου 3 μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Βασικού Νόμου·
6.
εκτιμά ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί διάλογος με το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, εν
συνεχεία της πράξης ΗΠΑ- Χονγκ Κονγκ του 1992·

7 . καλεί επίμονα τις αρχές του Χονγκ Κονγκ και τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσουν τις προσπάθειες
τους για να επιλύσουν οριστικά το ζήτημα της κατάστασης των προσφύγων στο Χονγκ Κονγκ πριν από τη
μεταβίβαση της κυριαρχίας·

8 . καλεί το Συμβούλιο να επισημάνει με ποιο ακριβώς τρόπο προτίθεται να αναπτύξει τις σχέσεις του με
το Χονγκ Κονγκ μετά την μεταβίβαση της κυριαρχίας·
9 . καλεί την Επιτροπή να συντάσσει ετήσια έκθεση που θα καλύπτει τις πολιτικές και τις οικονομικές
εξελίξεις, καθώς και την πρόοδο στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ·

10.

αποφασίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ μετά την παράδοσή του και

ιδίως τα εξής σημεία :

— ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας,
— συνέχιση της πρακτικής υποβολής τακτικών και επίκαιρων εκθέσεων, δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης
για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και της Διεθνούς Σύμβασης για τα οικονομικά, κοινωνικά και

πολιτιστικά δικαιώματα, στα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ,
— διατήρηση του δικαιώματος διοργάνωσης ειρηνικών διαδηλώσεων,
— ελευθερία δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων,
— συνέχιση της ύπαρξης ανεξάρτητου δημόσιου τομέα του οποίου οι υπάλληλοι θα επιλέγονται με
αξιοκρατικά κριτήρια,
— ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·
1 1 . τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επειγόντως να αποστείλει εξεταστική επιτροπή στο
Χονγκ Κονγκ μετά τη μεταβίβαση της κυριαρχίας·
12 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και το Εθνικό Λαϊκό
Κογκρέσο της Κίνας .
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7. Συνθήκη ένωσης μεταξύ της Ρωσίας και της Λευκορωσίας
Β4-0294, 0297, 0308, 0319, 0326 και 0329/97

Ψήφισμα σχετικά με τη συνθήκη ένωσης μεταξύ της Λευκορωσίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του για την κατάσταση στη Λευκορωσία, ιδίως δε το
ψήφισμα του της 12ης Δεκεμβρίου 1996 ('),

—

έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας,

— έχοντας υπόψη την προτεινόμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Λευκορωσίας,
A. σημειώνοντας ότι στις 2 Απριλίου 1997 υπεγράφη από τους Προέδρους της Λευκορωσίας και της
Ρωσικής Ομοσπονδίας συνθήκη ένωσης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία ανοίγει το δρόμο για
περαιτέρω συζητήσεις με στόχο τη συνομολόγηση πλήρους Συνθήκης ήδη από τον Μάιο του 1997 ,
B. σημειώνοντας ότι η τελική συνθήκη ένωσης μεταξύ της Λευκορωσίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας
ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και πολιτική συνεργασία των δύο χωρών και,
κατά συνέπεια, στις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Γ. σημειώνοντας ότι o Πρόεδρος της Λευκορωσίας Λουκασένκο ενίσχυσε το δικτατορικό τρόπο
διακυβέρνησης της χώρας του μετά το δημοψήφισμα της 27ης Νοεμβρίου 1996, αγνοώντας πλήρως το
δημοκρατικά εκλεγμένο Κοινοβούλιο, καταστέλλοντας δυναμικά κάθε αντιπολίτευση κατά του
καθεστώτος του και αντιτιθέμενος πλήρως σε κάθε μεταρρύθμιση υπέρ μιας κοινωνίας των πολιτών,
καθώς και σε κάθε οικονομική μεταρρύθμιση,
Δ. λαμβάνοντας, κατά συνέπεια, υπόψη ότι το σχέδιο συνθήκης ένωσης μεταξύ της Λευκορωσίας και της
Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν μπορεί να στηριχθεί παρά μόνον στη δημοκρατικά εκφρασμένη νομιμο
ποίηση, από το λαό της Λευκορωσίας, της απόφασης για την εν λόγω συνθήκη,
E. εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες πληροφορίες περί καταπάτησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένης της απέλασης ξένων δημοσιογράφων, του
περιορισμού της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της κράτησης μελών του Κοινοβουλίου,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις αυιθαίρετες έρευνες στα γραφεία ανεξάρτητων και μη κερδοσκοπικών
ιδρυμάτων,
1 . ζητεί από τους Προέδρους της Λευκορωσίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναστείλουν την
τελική κύρωση της συνθήκης ένωσης μεταξύ της Λευκορωσίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως την
έγκριση της από τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα των δύο χωρών
2 . ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει ενδεχόμενη κύρωση της
συνθήκης ένωσης στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία και με τη
Λευκορωσία·
3.
επαναλαμβάνει την άποψη του ότι μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας μπορεί να εγκριθεί μόνον εάν γίνουν σαφείς ενέργειες από την
Κυβέρνηση της Λευκορωσίας προς την κατεύθυνση μιας δημοκρατικής , νομικής και οικονομικής μεταρρύθ
μισης·

4. ζητεί από την Κυβέρνηση της Λευκορωσίας να διασφαλίσει το σεβασμό της δημοκρατίας και των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων, στοιχείο που περιλαμβάνει και τη διασφάλιση της
ύπαρξης ενός ελεύθερου Τύπου στη χώρα

5 . ζητεί από την Κυβέρνηση της Λευκορωσίας να θεσπίσει εκ νέου τις αναγκαίες συνθήκες προκειμένου
τα προγράμματα διεθνούς βοήθειας υπέρ των θυμάτων της καταστροφής του Τσερνομπίλ να μπορούν να
εκτελούνται απρόσκοπτα·
6.
αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τους
Προέδρους και τις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, την Δούμα της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, καθώς και στο δημοκρατικά εκλεγμένο Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας .
C)

ΕΕ C 20 της 20.01.1997 . σελ . 141 .

28 . 4 . 97

28 . 4. 97
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8. Κατάσταση στο Ζαΐρ
Β4-0298, 0313, 0327 και 0330/97

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στο Ζαϊρ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
— έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του σχετικά με το Ζαΐρ και την περιοχή των αφρικανικών
Μεγάλων Λιμνών,

A. λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ζαΐρ, ιδίως στα ανατολικά της χώρας
όπου οι διεξαγόμενες μάχες αποσταιθεροποιούν όλη την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και
δυσχεραίνουν την πρόσβαση των προσφύγων,
B. εκφράζοντας την αναστάτωση του για τις απάνθρωπες συνθήκες ζωής εκατοντάδων χιλιάδων
προσφύγων και εκτοπισμένων στο Ζαΐρ λόγω της ολοκληρωτικής έλλειψης ανθρωπιστικής βοήιθειας,
Γ. εκφράζοντας την ανησυχία του για τις καταγγελίες το\> ειδικού εισηγητή της Επιτροπής για τα

Δικαιώματα του Ανθρώπου του ΟΗΕ στο Ζαΐρ, κ. Roberto Garreton, περί πολυάριθμων σφαγών
ρουαντέζων προσφύγων από τους επαναστάτες στο ανατολικό Ζαΐρ,

Δ. υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης ειρηνικής και πολιτικής λύσης στη σύγκρουση του Ζαΐρ που να
θέτει τέλος στο καθεστώς του Mobutu Sese Seko με την προοπτική της εγκαθίδρυσης δημοκρατικού
συστήματος στο Ζαΐρ και επιμένοντας για την ανάγκη διοργάνωσης δίκαιων και ελεύθερων
δημοκρατικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν υπό διεθνή έλεγχο,
E. εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έναρξη διαπραγματεύσεων στη Νότιο Αφρική μεταξύ της
κυβέρνησης του Ζαΐρ και των επαναστατών στα ανατολικά της χώρας, υπό την αιγίδα του εκπροσώπου
του ΟΗΕ και της ΟΑΕ, κ. Mohamed Shahnoun, που πρέπει να εστιαστούν στο σχέδιο ΟΗΕ και ΟΑΕ
που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και που προβλέπει κυρίως «άμεση παύση
των εχθροπραξιών»,
1 . ζητεί από τους εμπόλεμους να υλοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση τις δεσμεύσεις που αναλήφθησαν στο
Λομέ από τη ζαϊρινή κυβερνητική αντιπροσωπεία και την αντιπροσωπεία της Συμμαχίας Δημοκρατικών
Δυνάμεων για την Απελευθέρωση του Κογκό-Ζαϊρ σχετικά με την αρχή άμεσης κατάπαυσης του πυρός και
άμεσων διαπραγματεύσεων·

2. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ανεπιφύλακτα προς τη διαμεσολάβηση του
εκπροσώπου του ΟΗΕ, κ. Mohamed Shahnoun, σε συνεργασία με τις αρχές της Νοτίου Αφρικής, και καλεί
τις εμπόλεμες παρατάξεις να επιληφθούν κάθε ευκαιρίας για να σταματήσουν τις εχθροπραξίες

3 . καλεί τον Laurent-Désiré Kabila να άρει όλους τους περιορισμούς και να επιτρέψει την πρόσβαση
των ανθρωπιστικών υπηρεσιών στους δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που απειλούνται από τον υποσιτισμό
και τις ασθένειες

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει ενεργά στον επαναπατρισμό των προσφύγων σε
αυστηρά εθελοντική βάση και στην επανεγκατάστασή τους στη χώρα καταγωγής τους·

5 . εκτιμά ότι πρέπει να βρεθτεί πολιτική λύση στην εσωτερική κρίση του Ζαΐρ χωρίς εξωτερική
στρατιωτική παρέμβαση·
6. είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να ξαναρχίσει η διαδικασία εκδημοκρατισμού στο Ζαΐρ για τη
διοργάνωση ελεύθερων και δημοκρατικών βουλευτικών και προεδρικών εκλογών παρουσία διεθνών
παρατηρητών·
7 . καλεί συνεπώς το Συμβούλιο της ΕΕ να προωθήσει σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της
παρούσας διαδικασίας διαπραγματεύσεων και ιδίως να παράσχει επαρκή χρηματοοικονομική και τεχνική
βοήθεια για τη διοργάνωση δημοκρατικών εκλογών υπό διεθνή εποπτεία και να προωθήσει τη διοργάνωση
περιφερειακής διάσκεψης για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, με πρόγραμμα βασισμένο στην

προστασία των συμφερόντων του πληθυσμού, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων·

8 . ζητεί επιμόνως να δρομολογηθεί ανεξάρτητη διεθνής έρευνα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προκειμένου
να αποκαλυφθεί το μέγεθος καθώς και οι υπεύθυνοι των σφαγών στα ανατολικά του Ζαϊρ·

9. απαιτεί από την κυβέρνηση τον Ζαΐρ καθώς και από τους αντάρτες στα ανατολικά της χώρας να
σεβαστούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα·
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10. υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που> πρέπει να διαδραματίσει το Διεθνές Δικαστήριο για τη
Ρουάντα, που εδρεύει στην Αρούσα, στη διαδικασία σταθεροποίησης της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών
δεδομένου ότι η τιμωρία των υπεύθυνων για τη γενοκτονία του 1994 στη Ρουάντα αποτελεί βασικό μέτρο
πρόληψης περαιτέρω σφαγών και πρώθησης της ασφαλούς και εθελοντικής επιστροφής των προσφύγων·
1 1 . αναθέτει στον Πρόεδρο να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Γενικό
Γραμματέα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την ΟΑΕ και τους συμπροέδρους της Συνέλευσης Ίσης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ, τις κυβερνήσεις που Ζαΐρ, της Ρουάντα, της Ουγκάντα, του Μπουρουντί και της
Τανζανίας καθώς και στη Συμμαχία Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση του Κογκό-Ζαϊρ.

9. Ανθρώπινα Δικαιώματα
α) Β4-0286/97

Ψήφισμα σχετικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου έναντι των «εγκλωβισμέ
νων» στην Κύπρο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του για την Κύπρο, ιδίως δε τα ψηφίσματα της 27ης

Μαρτίου 1996 (') και της 24ης Οκτωβρίου 1996 (2),
A. λαμβάνοντας υπόψη óτι η μεταχείριση 350 περίπου Ελληνοκυπρίων και 150 Μαρωνιτών που ζουν
«εγκλωβισμένοι» στα κατεχόμενα εδάφη του βορείου τμήματος της Κύπρου εξακολουθεί να εγείρει
ζωηρότατες ανησυχίες,
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία της Βιέννης III του 1975 προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την
προστασία των «εγκλοαβισμένων» Ελληνοκυπρίων και την υποχρέωση των «αρχών» κατοχής να
διασφαλίζουν τα θρησκευτικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα και την ελεύθερη κυκλοφορία των
«εγκλωβισμένων», την προστασία της υγείας τους και την επανένωση της οικογένειάς τους,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του της 7ης Ιουνίου 1996 σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο,
o Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διαπιστώνει ότι η συμφωνία της Βιέννης III δεν έχει
εφαρμοσθεί σε ό,τι αφορά τους «εγκλωβισμένους», των οποίων οι συνθήκες διαβίωσης είναι
δραματικές και απαράδεκτες,
Δ. λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των
θεμελιοδών ελευθεριών των «εγκλωβισμένων» σε ζητήματα θρησκείας, ελεύθερης κυκλοφορίας,
παιδείας και υγείας ,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε δύο διαδοχικές ενέσεις του 1996 o Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων
Εθνών διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των «εγκλω
βισμένων», αλλά ότι ταυτόχρονα διαπιστώνει πως δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόοδος όσον
αφορά την τύχη τους από την πλευρά των «αρχών κατοχής» του βορείου τμήματος της νήσου,
ΣΤ. υπενθυμίζοντας τις δημόσιες δηλώσεις του Λόρδου Finsberg το 1995 , τις οποίες διατύπωσε ως μέλος
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την πολιτική δημογρα
φικής κάθαρσης που εφαρμόζεται έναντι των «εγκλωβισμένων» στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, καθώς
και το αίτημά του για την αναγκαία λήψη άμεσων ανθρωπιστικών μέτρων,

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 1974 o αριθμός των «εγκλωβισμένων» ανήρχετο σε περίπου
20.000 άτομα και ότι σήμερα δεν ξεπερνούν τους 500,
H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ευκαιρία των συνεδριάσεων της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
ΕΕ/Κύπρου στη Λευκωσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε δύο φορές (το Μάρτιο του 1 996 και το
Μάρτιο του 1997 ), μέσω των καλών υπηρεσιών του ΟΗΕ, να αποσταλεί μικρή αντιπροσωπεία,
προκείμενοι' να επισκεφθεί τους «εγκλωβισμένους» και να διαπιστώσει την κατάσταση τους, χωρίς
ποτέ να λάβει σαφή έγκριση από τους υπευθύνους του κατεχόμενου τμήματος της νήσου,
C)
( :)

ΕΕ C 117 της 22.04.1996 , σελ . 15 .
ΕΕ C 347 της 18.1 1.1996 . σελ . 160 .
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1 . θεωρεί απαράδεκτους τους πρότερους όρους που θέτει συστηματικά το καθεστώς κατοχής για την
επίσκεψη των «εγκλωβισμένων» από αντιπροσωπεία ευρωπαίων βουλευτών, όρους των οποίων η αποδοχή
θα ισοδυναμούσε με de facto αναγνώριση του παράνομου καθεστώτος κατοχής·
2. καταδικάζει απερίφραστα για μια ακόμη φορά τις σοβαρές και συνεχιζόμενες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των «εγκλωβισμένων», τις οποίες διαπράττει
το παράνομο καθεστώς κατοχής , καθώς και την αδιαλλαξία του καθεστώτος αυτού·
3.
θεωρεί ότι μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως στο πλαίσιο των εργασιών της
υποεπιτροπής του για τα δικαιώματα του ανθρώπου, θα πρέπει να μεταβεί επειγόντως, εν πλήρη ελευθερία
και χωρίς πρότερους όρους , κοντά στους «εγκλωβισμένους», προκειμένου να υποβάλει έκθεση σχετικά με
την κατάσταση τους·

4. απευθύνει έκκληση για μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του ΟΗΕ και των οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδίως δε του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν
κάθε δράση που θεωρούν απαραίτητη, μεταξύ άλλων και σε ανθρωπιστικό επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης των «εγκλωβισμένων»·
5.
αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το
Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στις Κυβερνήσεις της Κύπρου και
της Τουρκίας.

6)

Β4-0289, 0296, 0311 , 0323 και 0320/97

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ανατολικό Τουρκεστάν
(περιφέρεια Σινγιάνκ)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου
στην Κίνα,

A. καταθορυβημένο από την αυξανόμενη αστάθεια στον Ανατολικό Τουρκεστάν (περιφέρεια που
Σινγιάνγκ),

B. καταθορυβημένο για τις συλλήψεις στις οποίες προέβησαν στις 20 Μαρτίου 1997 οι κινεζικές αρχές
στο κατά κύριο λόγο ισλαμικό Τουρκεστάν (περιφέρεια του Σινγιάνγκ), ύστερα από τις εθνοτικές
ταραχές ,

Γ. καταθορυβημένο επίσης από τις εκτελέσεις πολυάριθμων Ουϊγούρων από τις κινεζικές αρχές και από
τις ταραχές που ακολούθησαν, κατά τις οποίες εκατοντάδες άλλα άτομα συνελήφθησαν,

Δ. αποκηρύσσοντας την χρήση βίας, όπως είναι οι βομβιστικές ενέργειες, από οποιαδήποτε πλευρά,
E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ανατολικό Τουρκεστάν ( περιφέρεια του Σινγιάνγκ) επικρατεί κλίμα
έντονης καταπίεσης της θρησκευτικής ελευθερίας και ότι τον τελευταίο χρόνο έκλεισαν πάνω από 1 00
μουσουλμανικές σχολές και συνελήφθησαν 180 μουσουλμάνοι ιερείς , καθηγητές και σπουδαστές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τις
φυλετικές διακρίσεις κατά του λαού των Ουϊγούρων,

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη σφαγή στην Πλατεία Τιέν Ανμέν το 1989, η ΕΕ υποστήριζε
παραδοσιακά την υποβολή ψηφίσματος για την Κίνα στο πλαίσιο της Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και αποδοκιμάζοντας παράλληλα την έλλειψη κοινής πολιτικής
της ΕΕ σχετικά με την Κίνα, φέτος στη Γενεύη,

1 . καταδικάζει τις πολιτικές που εφαρμόζει η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, για την εξάλειψη του
πολιτισμού του λαού των Ουϊγούρων και την καταστολή της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων που
επιτάσσει η ισλαμική τους πίστη, συμπεριλαμβανομένων της αδιάκριτης χρήσης της θανατικής ποινής, των
μετακινήσεων πληθυσμών, και του δημογραφικού ελέγχου με μέτρα ελέγχου των γεννήσεων που στοχεύουν
στην αλλοίωση της εθνοτικής σύνδεσης της περιφέρειας·
2 . καλεί τις κινεζικές αρχές να απελευιθερώσουν πάραυτα όλους τους κρατούμενους που συνελήφθησαν
φερόμενοι ως συμμετέχοντες στις ταραχές και δεν κατηγορούνται με αδίκημα που να αντιστοιχεί στα διεθνή
πρότυπα δικαίου, και να εγγυηθούν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι , το δικαίωμα της υπεράσπισης και το
δικαίωμα εκπροσώπησης από συνήγορο, όπως αυτά προβλέπονται στην κινεζική ποινική δικονομία μετά
την αναθεώρησή της της 1ης Ιανουαρίου 1 997 -

3 . καλεί τις κινεζικές αρχές να ξεκινήσουν πολιτικό διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο Ανατολικό
Τουρκεστάν (περιφέρεια του Σινγιάνγκ), έτσι ώστε να εξευρεθεί ύστερα από διαπραγματεύσεις πολιτική
διευθέτηση των διαφόρων αιτημάτων του λαού των Ουϊγούρων·
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4. ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση της Κίνας να επιτρέψει σε δημοσιογράφους και παρατηρητές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων την πρόσβαση στο Ανατολικό Τουρκεστάν (περιφέρεια του Σινγιάνγκ)·
5 . καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ασκήσουν πιέσεις στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας έτσι ώστε να διασφαλισθεί o σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών τόσο στο έδαφος της Κίνας όσο και στα προσαρτηθέντα εδάφη·
6.
εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν κατέληξε σε κοινή θέση η οποία
να αποσκοπεί στην έκδοση εκ μέρους της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στη
Γενεύη, ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Κίνα, το Θιβέτ, την
εσωτερική Μογγολία και το Ανατολικό Τουρκεστάν (περιφέρεια του Σινγιάνκ), και καλεί τα κράτη μέλη να
υποστηρίξουν το ήδη κατατζθέν ψήφισμα·

7 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των Κρατών μελών, την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Οργάνωση Λαών και Εθνών που δεν εκπροσωπούνται στα
Ηνωμένα Έθνη (UNPO), τις οργανώσεις Ουϊγούρων τόσο στην Ευρώπη όσο και στο Καζακστάν,και τον
Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση .

γ) Β4-0325 και 0332/97

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των φυλάκων στη Ρωσία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη τις ανησυχίες και τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια
και της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Νοεμβρίου 1996,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του Απριλίου 1997 για τα βασανιστήρια στη
Ρωσία,

A. ότι, προσχωρώντας στο Συμβούλιο της Ευρώπης η Ρωσία δήλωσε πρόθυμη να βελτιώσει τις συνιθήκες
κράτησης που επικρατούν ιδίως σε πολλά κέντρα προφυλάκισης, συμμορφούμενη με τη Σύσταση
Α(87)3 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες των φυλακών,
B. ότι τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση προσώπων υπο οιεσδήποτε συνθήκες απαγορεύονται ρητώς
στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών των οποίων η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως η Σύμβαση
κατά των Βασανιστηρίων και η Διεθνής Σύμβαση για τα Αστικά και τα Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),
Γ. ότι το σχέδιο δράσης για τη Ρωσία παρέχει τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και
της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε διάφορους τομείς, ειδικότερα στον τομέα των δημοκρατικών μεταρρυθ
μίσεων όπως η εναρμόνιση της ρωσικής νομοθεσίας με τους κανόνες του Συμβουλίου της Ευρώπης,
1 . καταδικάζει τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση στα οποία επιδίδονται μέλη των ρωσικών
δυνάμεων ασφάλειας και της αστυνομίας, τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στις ρωσικές φυλακές
και την ιδιατέρως βίαιη και αυιθαίρετη μεταχείριση μελών εθνικών μειονοτήτων, όπως προκύπτει από την
έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του Απριλίου 1 997 σχετικά με τα βασανιστήρια στη Ρωσία,
2 . καλεί τις αρχές της Ρωσίας να βελτιώσουν τις συνιθήκες προφυλάκισης και να θεσπίσουν ένα Εθνικό
Πρόγραμμα Δράσης για την εκρίζωση των βασανιστηρίων στη Ρωσική Ομοσπονδία, προκειμένου να
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των νομοθετικών, διοικητικών και δικαστικών ή άλλων μέτρων που
στοχεύουν στην πρόληψη πράξεων βασανισμού

3 . καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν με πολιτικά και χρηματοδοτικά μέσα τη
συνεργασία με τη Ρωσία στον τομέα της εναρμόνισης της νομοθεσίας με τους κανόνες του Συμβουλίου της
Ευρώπης και την κατάρτιση του προσωπικού της αστυνομίας και των μελών των ενόπλων δυνάμεων στα
πλαίσια του προγράμματος Tacis για τη δημοκρατία καθώς και του σχεδίου δράσης για τη Ρωσία,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι πληροφορίες που αφορούν τη ρητή απαγόρευση των βασανιστηρίων και
της κακομεταχείρισης θα συμπεριληφθούν αυτούσια στα προγράμματα κατάρτισης·

4 αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή , το
Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

28 . 4 . 97

28 . 4 . 97

\ EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ C 132/229
Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997

δ) Β4-0291/97

Ψήφισμα σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
A. έχοντας υπόψη ότι η ΕΕ άρχισε διαδικασίες για την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου με τη Λαϊκή
Δημοκρατία του Λάος,
B. έχοντας υπόψη την πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του Νοεμβρίου 1992 σχετικά με τη
δικαστική εξουσία στο Λάος που καταδίκασε τρεις κρατούμενους για λόγους συνείδησης, Thongsouk
Saysangkhi , Latsami Khamphoui και Feng Sakchittaphong , σε φυλάκιση 14 ετών λόγω αιτημάτων
τους για ειρηνικές πολιτικές και οικονομικές αλλαγές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος,

Γ. έχοντας υπόψη τις εξαιρετικά άσχημες συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται σε απομόνωση, όπου
απαγορεύεται να μιλούν μεταξύ τους, στερούνται κάθε ιατρικής περίθαλψης και δεν τους επιτρέπεται
σχεδόν καμία επίσκεψη ή τακτική αλληλογραφία με τις οικογένειές τους,
Δ. έχοντας υπόψη τα λόγια που δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ένας από τους κρατούμενους όπως
αναφέρονται στην απόφαση του δικαστηρίου: «επιθυμώ να επέλθει δημοκρατική αλλαγή με ειρηνικό
τρόπο, χωρίς διαδηλώσεις, χωρίς συγκρούσεις και χωρίς ανατροπές»,
1 . θεωρεί τους άνδρες αυτούς κρατούμενους για λόγους συνείδησης που θα πρέπει να απελευθερωθούν
αμέσως·
2. καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος να αναθεωρήσει την υπόθεση και τις συνιθήκες υπό τις οποίες
κρατούνται οι φυλακισμένοι ως θέμα επείγουσας ανάγκης με στόχο την άνευ όρων απελευθέρωσή τους·

3 . καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ασκήσουν διπλωματική πίεση στην κυβέρνηση
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος για να υλοποιήσει την αναθεώρηση αυτή·
4. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τον
Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος .

ε)

Β4-0301/97

Ψήφισμα σχετικά με τον περιορισμό της αυτοδιάθεσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

A. προσπαθώντας να συμβάλει στην ενότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και στην ειρηνική συνύπαρξη
όλων των εθνικών ομάδων και των θρησκευτικών κοινοτήτων,
B. λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία ειρήνης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που προβλέπει δικαίωμα ελεύθερης
κυκλοφορίας σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας για όλους τους πολίτες της,
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιβληθεί φόρος 70 γερμανικών μάρκων σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να
ταξιδέψει ελεύθερα και να βγει από τη « Σερβική Δημοκρατία», και ότι o εν λόγω φόρος θα ισχύει και
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα Ιωάννη-Παύλου B ' στο Σεράγεβο,

1 . εκτιμά ότι ένας τέτοιος φόρος αποτελεί φραγμό στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και παραβιάζει
τις Συνθήκες του Ντέητον, δεδομένου ότι όχι μόνο συνιστά υλικό εμπόδιο για έναν πληθυσμό που ζει στη

φτώχεια, αλλά έχει παράλληλα αποθαρρυντικό αποτέλεσμα, καθώς επιβάλλει ένα διοικητικό μέτρο
καταχώρησης·
2 . καλεί τις αρχές της « Σερβικής Δημοκρατίας» να καταργήσουν τον εν λόγω φόρο και να εγγυηθούν την
ελεύθερη κυκλοφορία των κατοίκων της, ιδιαίτερα με την ευκαιρία της επίσκεψης του Πάπα ΙωάννηΠαύλου B ' στο Σεράγεβο·
3 . καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε σχετικό διάβημα στις αρχές της « Σερβικής
Δημοκρατίας»·
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4. ζητεί από τον Ύπατο Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Cari Bildt, να υποστηρίξει το σχετικό
διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

5 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την
κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, τις αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας και τον Ύπατο Εντεταλμένο
Cari Bildt.

στ) Β4-0302, 0306, 0315 , 0318 και 0328/97

Ψήφισμα σχετικά με την Καμπότζη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
A. συγκλονισμένο από την επίθεση με χειροβομβίδες εναντίον ειρηνικής διαδήλωσης οπαδών του
Κόμματος του Έθνους των Χμέρ (ΚΝΡ), στις 30 Μαρτίου 1997 στην Καμπότζη, κατά την οποία 19
άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν,
B. υπενθυμίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη 18 μήνες ακριβώς ύστερα από παρόμοια επίθεση εναντίον
οπαδών που Βουδιστικοί* Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, για την οποία ουδείς έχει προσαχθεί
ενώπιον της δικαιοσύνης ,

Γ. εκφράζοντας την ανησυχία του για τις πληροφορίες βάσει των οποίων καταγγέλλεται η παθητικότητα
την οποία επέδειξαν οι δυνάμεις τήρησης της τάξης κατά τη διάρκεια της επίθεσης,

Δ. εκφράζοντας την ανησυχία ότι το περιστατικό αυτό φαίνεται να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αύξησης της
πολιτικής έντασης και βίας,

E. ιιπενθυμίζοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν το σοβαρότερο από την εποχή της τελευταίας
προεκλογικής εκστρατείας το 1993 , όταν εκατοντάδες πολίτες έπεσαν θύματα πολιτικής βίας, και ότι
για το 1998 έχουν ορισθεί τοπικές και εθνικές εκλογές,
ΣΤ. λαμβάνοντας υπό σημείωση τη δημόσια καταδίκη της επίθεσης από τους υπεύθυνους του κυβερνητικού
συνασπισμού.

1 . καταδικάζει την επίθεση της 30ής Μαρτίου 1 997 εναντίον της διαδήλωσης του ΚΝΡ, καθώς και κάθε
άλλη πράξη βίας εναντίον κομμάτων τη αντιπολίτευσης·
2.
εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των 19 θυμάτων και τη συμπάθειά του στους 150
περίπου τραυματίες αυτής της επίθεσης με χειροβομβίδες·

3 . χαιρετίζει τη δημιουργία ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής και ζητεί επιμόνως από τις αρχές της
Καμπότζης να χυθεί άπλετο φως στην επίθεση αυτή και στις προηγούμενες παρόμοιες και να προσαχθούν
ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι

4. εκφράζει την ελπίδα ότι το βήμα αυτό θα σπάσει επιτέλους τον κύκλο της ατιμωρησίας σε σχέση με τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη·
5 . υπενθυμίζει ότι οι ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές είναι η καλύτερη εγγύηση για τη δημοκρατία και
ζητεί από όλες τις συνιστώσες της κυβέρνησης να καταδικάσουν απερίφραστα την τρομοκρατία και τις
προσπάθειες πολιτικής αποσταθεροποίησης μέσω της βίας, ιδίως στην προοπτική των εκλογών του 1 998
6. καλεί την Επιτροπή να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση της Καμπότζης τη σημασία που προσδίδει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στο σεβασμό της ρήτρας περί ανιθρωπίνων δικαιωμάτων που περιέχεται στη συμφωνία
συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης — Καμπότζης
7 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών και την κυβέρνηση της Καμπότζης.
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10. Υεμενη
Β4-0293/97

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 924 και 931 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στην
Υεμένη,

A. σημειώνοντας ότι στις 27 Απριλίου 1997 έχει προγραμματισθεί η διεξαγωγή εκλογών στην Υεμένη και
ότι η Κυβέρνηση της Υεμένης έχει καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στην
παρακολούθηση των εκλογών αυτών,

B. σημειώνοντας την έκθεση της Διειθνούς Αμνηστίας του Ιουλίου 1996, που υποβλήθηκε στις αρχές της
Υεμένης και η οποία κάνει λόγο για πολλές περιπτώσεις παραβιάσεων των ανιθωπίνων δικαιωμάτων,
όπως αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων πολιτικών κρατουμένων, βασανιστηρίων και μεροληπτι
κών δικών, ενώ τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας απέλαυαν ατιμωρησίας,
Γ. σημειώνοντας με ανησυχία τις ιδιαίτερες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και τον ιδιαίτερα ενάλωτο
χαρακτήρα της κατάστασής τους στην κοινωνία, o οποίος έχει επιπτώσεις ιδίως σε ό,τι αφορά την
ασφάλειά τους κατά την άσκηση ενός επαγγέλματος και τη νομική τους μεταχείριση,
Δ. εκφράζοντας την ανησυχία ότι o ευάλωτος αυτός χαρακτήρας της κατάστασης των γυναικών ενδέχεται
να επιδεινωθεί με το προτεινόμενο νέο οικογενειακό δίκαιο, το οποίο ειδικότερα καταργεί το δικαίωμα
των γυναικών να δίνουν κατάθεση και επαναφέρει το δικαίωμα γάμου των ανηλίκων,
E. εκφράζοντας τη βαιθειά του ανησυχία διότι, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας της 27ης
Μαρτίου 1997 και παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών της Υεμένης, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή κανένα
ουσιαστικό μέτρο ως απάντηση στις κατηγορίες αυτές, καθώς και ότι ελάχιστη ή ουδεμία πρόοδος έχει
σημειωθεί όσον αφορά τη δήλωση περί αμνήστευσης πολιτικών αντιπάλων, την αποζημίωση όσων
έχασαν ακίνητη περιουσία κατά τη σύγκρουση στην Υεμένη, την ενίσχυση που πραγματικού πολιτικού
πλουραλισμού, την ελευθερία της γνώμης και του Τύπου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και τη συνέχιση της διαδικασίας εθνικού διάλογοι*,

ΣΤ. σημειώνοντας ότι διεξάγονται συζητήσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας συνεργασίας με την
Κοινότητα και ότι η Επιτροπή, από την ένωση της Υεμένης το 1990 έχει χορηγήσει στην Υεμένη
αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια.
1.
αναγνωρίζει ότι η Κυβέρνηση της Υεμένης έχει καταβάλει προσπάιθειες για την προαγωγή της
δημοκρατίας , εμμένει όμως στην ανάγκη να βελτιωθεί o πολιτικός έλεγχος επί των δυνάμεων ασφαλείας
2. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να ασκούν έντονες πιέσεις
στις αρχές της Δημοκρατίας της Υεμένης ώστε να συμμορφωθεί προς τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να
επιδιώξει την εθνική συμφιλίωση, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιστροφή της δημευμένης περιουσίας των
κατοίκων του νοτίου τμήματος και στο δικαίωμά τους για ασφαλή επιστροφή

3 . καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή την κατάσταση των
ανθροιπίνοη' δικαιωμάτων κατά τη χορήγηση βοήθειας
4. υποστηρίζει την τρέχουσα εκλογική διαδικασία και χαιρετίζει όλως ιδιαιτέρως την πρόταση της
Κυβέρνησης της Υεμένης για παρακολούθηση των εκλογών από διεθνείς παρατηρητές - ζητεί όπως η
Ευρωπαϊκή Ένωση λάβει έκτακτα μέτρα, προκειμένου να βοηθήσει τις αρχές της Υεμένης στη διοργάνωση
των εκλογών αυτών

5 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στις αρχές της
Υεμένης.
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11 . Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Καρέλια και τη Βουλγαρία
α) Β4-0295, 0314, 0317 και 0335/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Βουλγαρία
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης μετάξι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Βουλγαρίας,

— έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του σχετικά με την κατάσταση στη Βουλγαρία, ιδίως το
ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με την έλλειψη σιτηρών στη Βουλγαρία ('),
— έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις και συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
ΕΕ/Βουλγαρίας,
A. επισημαίνοντας ότι η οικονομική κρίση στη Βουλγαρία, που χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό,
υψηλή ανεργία και σοβαρή έλλειψη βασικών τροφίμων και φαρμάκων, συνεχίζει να είναι αισθητή και
πλήττει ιδίως τα κοινωνικά ασθενέστερα στρώματα του βουλγαρικού πληθυσμού,
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα της χώρας είναι συνέπεια της μακροπρόθεσμης κακής
διαχείρισης που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από το βουλγαρικό λαό,

Γ . επισημαίνοντας ότι η Βουλγαρία έχει αρχίσει να υπερπηδά τα σοβαρά πολιτικά προβλήματα των
τελευταίων μηνών και ότι στις 19 Απριλίου 1997 θα διεξαχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές,
Δ. αναμένοντας ότι το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της κρίσης που ενέκρινε η προσωρινή κυβέρνηση
θα συνεχισθεί από την επόμενη βουλγαρική κυβέρνηση μετά τις εκλογές και ότι οι πολιτικές τους θα
είναι συναφείς ,

E. υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε περαιτέρω πολιτικές, νομοτθετικές και
οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία προκειμένου να διασφαλισθεί η αποκατάσταση του
καθεστώτος δικαίου και της οικονομικής ζωής ως μέρος της διαδικασίας ένταξης της χώρας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση,
ΣΤ. υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα του εξωτερικού χρέους θα αποτελεί εμπόδιο στην έξοδο της
Βουλγαρίας από την κρίση,
1 . υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηθική
υποχρέωση στήριξης του βουλγαρικού πληθυσμού στη διάρκεια της έντονης οικονομικής κρίσης σύμφωνα
με το πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τονίζει ότι οι εξαιρετικές αυτές συνθήκες απαιτούν να
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες

2. επιμένει ότι η βοήθεια αυτή πρέπει να επεκταθεί επειγόντως και να εστιαστεί στα κοινωνικά
ασθενέστερα στρώματα του βουλγαρικού πληθυσμού και ιδίως στους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τις
ιατρικές υπηρεσίες

3 . προτρέπει τη Βουλγαρία να δώσει προτεραιότητα στις απαραίτητες πολιτικές, νομοθετικές και
οικονομικές μεταρρυθμίσεις για την εγκαθίδρυση καθεστώτος δικαίου και κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς στη χωρά
4. προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβουλιο να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να βοηθήσουν τη
βουλγαρική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα και να στηρίξουν τις
προσπάθειές της για οικονομικές μεταρρυθμίσεις
5 . καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο διμερούς στήριξης και βοήθειας προς τη
διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης στη Βουλγαρία
6. αναθέτζι στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την
κυβέρνηση της Βουλγαρίας.
C)

ΕΕ C 347 της 18.11.1996 , σελ . 165 .
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6) Β4-0299, 0312, 0316, 0333 και 0334/97

Ψήφισμα σχετικά με ανθρωπιστική βοήθεια στις περιφερείας της Καρελιας και του Μουρμάνσκ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
— έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
— έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του σχετικά με την οικονομική κατάσταση στη Ρωσική
Ομοσπονδία,
A. λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Καρελία, όπου, όπως σε και άλλα
μέρη της Ρωσίας, πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν για μεγάλο διάστημα χωρίς να τους
καταβάλλονται οι μισθοί, οι συντάξεις ή τα επιδόματα ανεργίας τους,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί προαπαιτούν να
βελτιώσουν την κατάσταση, με την αποστολή τροφίμων, φαρμάκων και ειδών ένδυσης στην Καρελία,
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υποστηρίξει σειρά προγραμμάτων στη
μεθοριακή περιοχή της με· τη Ρωσική Ομοσπονδία,

1 . φρονεί ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ρωσικής Ομοσπονδίας επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηθική υποχρέωση για την παροχή βοήθειας
στους λαούς με τους οποίους συνορεύει, όταν αυτοί διέρχονται σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση·
2 . ζητεί από τη Ρωσική Κυβέρνηση να ενισχύσει τις περιφέρειες της Καρελιας και του Μουρμάνσκ, και
να πάψει να επιβάλλει όρους και χρηματικά τέλη στην ανθρωπιστική βοήθεια που καταφάνει, που μόνο
καθυστέρηση προκαλούν στην αποτελεσματική διανομή της·
3 . ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν πρόγραμμα άμεσης βοήθειας στον
πληθυσμό των περιφερειών της Καρελιας και του Μουρμάνσκ, και εκφράζει την υποστήριξή του στα
ανθρωπιστικά προγράμματα του Ερυθρού Σταυρού και άλλων ΜΚΟ·

4. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση των υπαρχόντων διασυνοριακών
προγραμμάτων της ΕΕ, όπως είναι τα TACIS και Interreg·
5 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την
κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις περιφερειακές αρχές της βορειοδυτικής Ρωσίας.
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12. Πιστωτικά ιδρύματα

***Ι

Α4-0058/97

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποί
ηση — του άρθρου 12 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση της δραστηριότητας
πιστωτικού ιδρύματος, — των άρθρων 2, 6, 7, 8 και των παραρτημάτων II και III της οδηγίας
89/647/ΕΟΚ σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και — του
άρθρου 2 και του παραρτήματος II της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ για την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων
των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (CΟM(99)0183 — C4-0258/96 —
96/0121(COD))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (')

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
ΤΙΤΛΟΣ II, ΑΡΘΡΟ 2α ( νέο)

Άρθρο 5, παράγραφος 3, πρώτη φράση, (οδηγία 89/647/ΕΟΚ)
Αρθρο 2α

Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5
H πρώτη φράση του άρθρου 5, παράγραφος 3 να αντικα
τασταύεί από το εξής κείμενο :
«3.
Στην περίπτωση των εκτός ισολογισμού στοι
χείων του ενεργητικού που περιγράφονται στο άρθρο
6, παράγραφος 3, το ενδεχόμενο κόστος της αντικα
τάστασης συμβάσεων πταίσματι του αντισυμβαλλο
μένου εκτιμάται με την εφαρμογή μιάς από τις δύο
μεθόδους που περιγράφονται στο παράρτημα II.»

(Τροπολογία 2)
ΤΙΤΛΟΣ II, ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Άρθρο 8, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/647/ΕΟΚ)
1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν στάθμιση 20%
στα στοιχεία ενεργητικού που, κατά την κρίση των οικείων
αρμοδίων αρχών, είναι εξασφαλισμένα με τίτλους που εκδίδο
νται από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές της ζώνης
A εκτός εκείνων των κρατών μελών , με καταθέσεις σε πιστω
τικά ιδρύματα της Ζώνης A πλην του δανειοδοτούντος ιδρύμα
τος ή με πιστοποιητικά καταθέσεων ή άλλα παρόμοια μέσα που
εκδίδονται από αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα.

C)

ΕΕ C 208 της 19.07.1996, σελ . 8 .

1.
με την επιφύλαξη του άρθρου 7, παράγραφος 1 , τα
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν στάθμιση 20% στα
στοιχεία ενεργητικού που, κατά την κρίση των οικείων αρμο
δίων αρχών, είναι εξασφαλισμένα με τίτλους που εκδίδονται
από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές της ζώνης A με
καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της Ζώνης A πλην του
δανειοδοτούντος ιδρύματος ή με πιστοποιητικά καταθέσεων ή
άλλα παρόμοια μέσα που εκδίδονται από αυτά τα πιστωτικά
ιδρύματα.
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Ψήφισμα νομοθετικού περιεχόμενου που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου
σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την
τροποποίηση — του άρθρου 12 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση της
δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος, — των άρθρων 2, 6, 7, 8 και των παραρτημάτων II και III
της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και
— του άρθρου 2 και του παραρτήματος II της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ για την επάρκεια των ιδίων
κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (CΟM(99)0183 —
C4-0258/96 - 96/0121(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο (COM(96)0183 - 96/01 21(COD)) ('),

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 1 89 β) παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 57, παράγραφος 2,
πρώτη και τρίτη πρόταση της Συνθήκης ΕΚ βάσει των οποίων η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της
( C4-0258/96),

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών και τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής (Α4-0058/97 ),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε το

Κοινοβούλιο

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 189 A,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·
3 . καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, στην κοινή θέση που θα καθορίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 89 B ,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
4. σε περίπτωση πρόθεσης του Συμβουλίου να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το
Κοινοβούλιο, καλεί το Συμβούλιο να το ενημερώσει σχετικά και ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία
συνεννόησης·

5 . υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο κάθε τροποποίηση που προτίθεται
να επιφέρει στην πρότασή της όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο
6.
C)

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή .
ΕΕ C 208 της 19.07.1996 , σελ . 8 .

13. Διατήρηση των αλιευτικών πόρων

*

Α4-0 122/97

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων
διατήρησης των αλιευτικών πόρων (COM(96)0296 — C4-0388/96 — 96/0160(CNS))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (')

(Τροπολογία 1 )
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1996 (') σχετικά με την
ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή τεχνι
κών μέτρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολι
τικής,
C)

ΕΕ C 292 της 4.10.1996, σελ . 1 .

C)

ΕΕ C 347 της 18.11.1996, σελ. 453.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 2 )
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

εκτιμώντας ότι η επιτυχία οποιονδήποτε ενδεχομένων
τροποποιήσεων και καινοτομιών σε ό,τι αφορά τεχνικά
μέτρα (μέγεθος ματιών, τύποι διχτυών, ελάχιστα μεγέθη)
θα εξαρτηθεί από την παράλληλη εφαρμογή πολιτικών
που θα αφορούν :
— την επιστημονική επιβεβαίωση της εγκυρότητας και
των τεχνικών και των εμπορικών πτυχών*
— την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων ενταγμέ
νων στο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο*
— τη χορήγηση αποζημιώσεων σε περιπτώσεις που η
εφαρμογή των τεχνικών μέτρων συνεπάγεται μείωση
του εισοδήματος των αλιέων

και εκτιμώντας ότι οι έρευνες και οι μετρήσεις αυτές
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία της σύν
θεσης των ειδών στις διάφορες περιοχές να διεξάγονται
με την ενεργό συμμετοχή και τη σύμφωνη γνώμη των
τοπικών αλιέων, όπου αυτό είναι δυνατό*

(Τροπολογία 3 )
Αιτιολογική σκέψη 76 (νέα)

εκτιμώντας ότι το ξεσκαρτάρισμα αλιευμάτων αποτελεί
αντιπαραγωγική σπατάλη ανανεώσιμων θαλασσίων πό
ρων και ότι η πολιτική της Κοινότητας θα πρέπει να
στοχεύει στη μείωση του ξεσκαρταρίσματος στο ελάχισ
το ,

(Τροπολογία 4)
Όγδοη αιτιολογική σκέψη

ότι, με βάση τις επιστημονικές συμβουλές, θα πρέπει να

ότι, με βαση τις επιστημονικές συμβουλές, και με τη σύμφωνη

προβλεφθούν διατάξεις για την αύξηση των μεγεθών των
ματιών σε συρόμενα αλιευτικά εργαλεία, κατά την αλίευση
ορισμένων ειδών θαλάσσκον οργανισμών και πρέπει να
προβλεφθούν διατάξεις για την επιτακτική χρήση διχτυών με
τετράγωνα μάτια, δεδομένου ότι τούτο δύναται να διαδραμα
τίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των αλιευμάτων νεαρών

γνώμη των αλιέων, πρέπει να αναθεωρούνται περιοδικά
τα μεγέθη των ματιών σε συρόμενα αλιευτικά εργαλεία
και να προβλεφθούν διατάξεις για την υποχρεωτική εφαρμο
γή ορισμένων επιλεκτικών μέτρων όπως είναι η χρήση
διχτύων με τετράγωνα μάτια ή άλλα μέτρα που είναι
πιθανόν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των αλιευμά
των νεαρών ιχθύων και ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
πρέπει να εντατικοποιήσουν τις έρευνές τους για τα μέτρα

θαλάσσκον οργανισμών

τέτοιου είδους*

(Τροπολογία 5 )
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

εκτιμώντας ότι κρίνεται επιθυμητό για τη διατήρηση των
πόρων και για την καλύτερη λειτουργία των αλιευτικών
εκμεταλλεύσεων, τόσο σε κοινοτικό όσο και διεθνές
επίπεδο, να υφίσταται η καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ
των τεχνικών μέτρων που διέπουν τη διαχείριση των
παγκοσμίων αλιευτικών πόρων* ότι η Επιτροπή, στο
πλαίσιο των διεθνών αλιευτικών οργανισμών των οποίων
είναι μέλος, πρέπει να πρεσβεύει την εναρμόνιση κάθε
φορά που αυτή είναι δυνατή, ιδίως σε ό,τι αφορά τους
μικρούς ιχθύες των ίδιων ειδών και τον τύπο και τα
χαρακτηριστικά των εργαλείων με τα οποία μπορούν να
αλιευθούν *
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(Τροπολογία 6)

Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Για την εφαρμογή τον παρόντος κανονισμού θεσπίζεται
τριετής μεταβατική περίοδος, μετά το πέρας της οποίας η
Επιτροπή εκπονεί τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμο
γή του και την επιστημονική/τεχνική εγκυρότητα των
προτάσεων.
(Τροπολογία 7 )
Άθρο 7, παράγραφος 1
1.
Απαγορεύονται να βρίσκονται επί του σκάφους η να
1.
Απαγορεύονται να βρίσκονται επί του σκάφους ή να
χρησιμοποιούνται δίχτυα μηχανότρατας, δίχτυα Δανικής τρά
χρησιμοποιούνται δίχτυα μηχανότρατας, δίχτυα Δανικής τρά
τας ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα των οποίων o αριθμός των
τας ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα των οποίων o αριθμός των
ματιών στην περιφέρεια του κυρίως σάκκου, εκτός των συναρ
ματιών στην περιφέρεια του κυρίως σάκκου, εκτός των συναρ
μογών και των πλευρικών νευρώσεων, είναι μεγαλύτερος από
μογών και των πλευρικών νευρώσεων, είναι μεγαλύτερος από
100 .
100. Κατ ' εξαίρεση, τα πλοία που χρησιμοποιούν δίχτυα
των οποίων το μέγεθος των ματιών είναι μικρότερο από
80 χιλιοστά μπορούν να χρησιμοποιούν κυρίως σάκκο με
περιφέρεια η οποία να περιλαμβάνει όχι περισσότερα από
120 μάτια, εκτός των συναρμογών και των πλευρικών
νευρώσεων.
(Τροπολογία 8)

Άθρο 8, παράγραφος 1
1.
Κάθε συρόμενο δίχτυ του οποίου το μέγεθος των ματιών
είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 70 χιλιοστών πρέπει να διαθέτει,
στο άνω τμήμα του διχτυού ένα τμήμα (καπάκι ή παράθυρο)
διχτυού με τετράγωνα μάτια με μέγεθος ματιών 80 χιλιοστών
ή μεγαλύτερο .
1α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρα
γράφου 1, για τα συρόμενα δίχτυα με μέγεθος ματιών 70
έως 110 χιλιοστά θα προβλεφθεί, για την προσαρμογή
τους στις διατάξεις της παραγράφου 1 , μεταβατική περίο
δος η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ανώτερη της
πενταετίας από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονι
σμού. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
λαμβάνουν μέτρα με τα οποία ενθαρρύνουν τη σταδιακή
καθιέρωση της χρήσης του διχτυού με τετράγωνα μάτια
στις περιπτώσεις και για τα είδη για τα οποία έχει
επαρκώς αποδειχθεί o μεγαλύτερος βαθμός επιλεκτικότη

1.
Κάθε συρόμενο δίχτυ του οποίου το μέγεθος των ματιών
είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 70 χιλιοστών πρέπει να διαθέτει,
στο άνω τμήμα του διχτυού ένα τμήμα (καπάκι ή παράθυρο)
διχτυού με τετράγωνα μάτια με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύ
τερο από εκείνο τον σάκκον.

τάς τους.

1β.
Λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών αμφιβο
λιών που συνεχίζουν να υφίστανται σε ό,τι αφορά την
αποτελεσματικότητα του διχτυού με τετράγωνα μάτια
στην περίπτωση ορισμένων ειδών, η Επιτροπή, εξ ιδίας
πρωτοβουλίας ή μετά από αίτηση ενός ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους, μπορεί να θέσει υπό αναθεώρηση τη
σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης που προ
βλέπεται στην παράγραφο 1α πάντα εφόσον συνηγορούν
υπέρ αυτής της λύσης επαρκείς και συγκριτικές επιστημο
νικές γνώμες.

(Τροπολογία 10)
Άθρο 8, παράγραφος 2, σημείο γα) ( νέο)
(γα) τα δίχτυα με τετράγωνα μάτια κατασκευάζονται
χωρίς κόμπους ή άλλο υλικό χωρίς συρτοθνλιές και
παρεμβάλλονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα μάτια να
παραμένουν εντελώς ανοικτά καθ' όλη τη διάρκεια
της αλιείας*
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(Τροπολογία 9)

Άθρο 8, παράγραφος 2, εδάφιο 1α (νέο)

Με την επιφύλαξη των προηγουμένων παραγράφων και
λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών τύπων αλιευτι
κών σκαφών που αλιεύουν στα κοινοτικά ύδατα, τα κράτη
μέλη μπορούν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μετά
από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, να καθορίξουν δια
νόμου το σημείο του διχτυού στο οποίο πρέπει να τοποθε
τηθεί το τμήμα διχτυού με τετράγωνα μάτια, σε εφαρμογή
της αρχής της επικουρικότητας. H νομοθετική αυτή υπο
χρέωση δεν αναιρεί σε καμμία περίπτωση την υποχρέωση
να χρησιμοποιείται τμήμα διχτυού με τετράγωνα μάτια
όπως προβλέπει o παρών κανονισμός.

(Τροπολογία 11 )
Άθρο 9, παράγραφος 2
Τα σκάφη δύνανται να είναι εφοδιασμένα ή να χρησιμο
2.
ποιούν συρόμενα δίχτυα δύο διαφορετικών ελάχιστων δια
στάσεων ματιών, υπό τον όρο ότι η μια από τις εν λόγω
ελάχιστες διαστάσεις ματιών ανέρχεται μεταξύ 0 και 60

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 ,
τα σκάφη δύνανται να είναι εφοδιασμένα ή να χρησιμο
ποιούν συρόμενα δίχτυα δύο διαφορετικών διαστάσεων
ματιών.

χιλιοστών και γ άλλη από τις εν λόγω ελάχιστες διαστάσεις
ματιών είναι μεταξύ 70 και 109 χιλιοστών.

Στην περίπτωση αυτή και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις
του άρθρου 5 , το ελάχιστο ποσοστό των επιδιωκόμενων ειδών
που πρέπει να παραμένει επί του σκάφους είναι 85%. Το
ποσοστό αυτό εφαρμόζεται στα επιδιωκόμενα είδη όπως ορίζε
ται για το δίχτυ ή τα δίχτυα με τη μεγαλύπερη από τις δύο
διαστάσεις ματιών, τα οποία υπάρχουν επί του σκάφους .

Στην περίπτωση αυτή και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις
του άρθρου 5 , το ελάχιστο ποσοστό των επιδιωκόμενων ειδών
που πρέπει να παραμένει επί του σκάφους είναι 90% . Το
ποσοστό αυτό εφαρμόζεται στα επιδιωκόμενα είδη όπως ορίζε
ται για το δίχτυ ή τα δίχτυα με τη μεγαλύτερη από τις δύο
διαστάσεις ματιών, τα οποία υπάρχουν επί του σκάφους.

(Τροπολογία 12)

Άθρο 10

1 . Απαγορεύεται να υπάρχουν επί του σκάφους ή να χρησι
μοποιούνται οποιαδήποτε συρόμενα δίχτυα που είναι κατα
σκευασμένα πλήρως ή εν μέρει από υλικά διχτυών που έχουν
διάμετρο δίκλωνου τμήματος άνω των 8 χιλιοστών.

1 . Απο 31ης Δεκεμβρίου 1999, απαγορεύεται να υπάρχουν
επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε συρόμενα
δίχτυα που είναι κατασκευασμένα πλήρως ή εν μέρει από υλικά
διχτυών που έχουν διάμετρο δίκλωνου τμήματος άνω των 8
χιλιοστών. H διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτω
ση αλιευτικών σκαφών ανοικτού πελάγους που έχουν
άδεια να χρησιμοποιούν δίχτυα με μέγεθος ματιού έως 80
χιλιοστά.

2. Απαγορεύεται να υπάρχουν επί του σκάφους η να χρησι
μοποιούνται οποιαδήποτε συρόμενα δίχτυα που είναι κατα
σκευασμένα πλήρως ή εν μέρει από υλικά διχτυών που περιλαμ
βάνουν πολλά νήματα.

2 . Από 31ης Δεκεμβρίου 1999, απαγορεύεται να υπάρχουν
επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε συρόμενα
δίχτυα που είναι κατασκευασμένα πλήρως ή εν μέρει από υλικά
διχτυών που περιλαμβάνουν πολλά νήματα.

(Τροπολογία 13 )
Άθρο 11 , παράγραφος 1

1 . Απαγορεύεται να υπάρχουν επί του σκάφους ή να χρησι
μοποιούνται οποιαδήποτε συρόμενα δίχτυα που είναι κατα
σκευασμένα πλήρως ή εν μέρει από οποιοδήποτε άλλο είδος
ματιά/ν εκτός του τετράγωνου ή του ρομβοειδούς.

1 . Απαγορεύεται να υπάρχουν επι του σκάφους ή να χρησι
μοποιούνται οποιαδήποτε συρόμενα δίχτυα των οποίων τα
μάτια στον κυρίως σάκκο δεν είναι τετράγωνα ή ρομβοειδή.

(Τροπολογία 14)
Άθρο 16

H διαλογή πραγματοποιείται αμέσως μετα την ανέλκυση των
διχτυών.

H διαλογή πραγματοποιείται αμέσως μετά την απομάκρυνση
των αλιευμάτων από τα δίχτυα.
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(Τροπολογία 15 )
Άρθρο 17, παράγραφος 1
1.
Οι ποσότητες θαλασσσίων οργανισμών που κρατούνται
1 . Οι ποσότητες θαλασσσίων οργανισμών που κρατούνται
επί του σκάφους και}' υπέρβασιν των επιτρεπόμενων ποσοστών
επί του σκάφους και)' υπέρβασιν των επιτρεπομένων ποσοστών
σύμφωνα με τα παραρτήματα II έως VI απορρίπτονται στη
σύμφωνα με τα παραρτήματα II έως VI απορρίπτονται στη
θάλασσα οποτεδήποτε πριν από την επιστροφή στο λιμένα.
θάλασσα οποτεδήποτε πριν από την επιστροφή στο λιμένα,
εκτός του ότι, όταν χρησιμοποιούνται τα στάσιμα απλά
δια βυθού, τα δίχτυα πλεξίματος ή παραγάδια, δεν πραγ
ματοποιούνται απορρίψεις όταν το εργαλείο είναι εκτυ
λιγμένο ή σε ανάκτηση.
(Τροπολογία 16 )
Άρθρο 21, παράγραφος 2, σημείο a)
α) τις ρέγγες, τα σαυρίδια, τη σαρδέλλα, τις αντξούγιες και
α) τις ρέγγες, τα σαυρίδια και τα σκουμπριά, εντός του ορίου
του 10% κατά βάρος των συνολικών αλιευμάτων των εν
τα σκουμπριά, εντός του ορίου του 10% κατά βάρος των
λόγω ειδών που κρατούνται επί του σκάφους.
συνολικών αλιευμάτων των εν λόγω ειδών που κρατούνται
επί του σκάφους.
(Τροπολογία 17)
Άρθρο 21 , παράγραφος 3

3 . Ωστοσο, για τις αντςούγιες, τα σαυρίδια η τα σκουμπριά
που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος και που αλιεύονται για
να χρησιμοποιηθούν ως ζωντανό δόλωμα, μπορούν να παρα
μένουν επί που σκάφους εφόσον διατηρούνται ζωντανά.

3 . Ωστοσο, για τις αντζούγιες, τη σαρδέλλα, τα σαυρίδια ή
τα σκουμπριά που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος και που
αλιεύονται για να χρησιμοποιηθούν ως ζωντανό δόλωμα,

μπορούν να παραμένουν επί του σκάφους εφόσον διατηρούνται
ζωντανά .

(Τροπολογία 18 )
Άρθρο 27, παράγραφος 2

2. Απαγορεύεται να παραμένουν επί του σκάφους ποσότη
τες τόνου που έχουν αλιευθεί με συρόμενα δίχτυα σε ύδατα που
υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ισπανίας ή της
Πορτογαλίας στις επιμέρους ζώνες CIEM VIII, IX ή X ή στις
ζώνες COPACE γύρω από τα Κανάρια Νησιά.

2. Απαγορεύεται να παραμένουν επι του σκάφους ποσότη
τες τόνου που έχουν αλιευθεί με συρόμενα δίχτυα σε ύδατα που
υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ισπανίας ή της
Πορτογαλίας στις επιμέρους ζώνες CIEM VIII, IX ή X ή στις
ζώνες COPACE γύρω από τα Κανάρια Νησιά και το Αρχιπέ
λαγος της Μαδέρας.

(Τροπολογία 19)
Άρθρο 31 , παράγραφος 1 , σημεία a) και 6)

(a) από την 1η Απριλίου έως την 31η Ιουλίου, εντός των
γεωγραφικών ζωνών που ορίζονται από τη γραμμή που

Αιαγράφεται

συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:
— γεωγραφικό πλάτος 5Γ35 ' B, γεωγραφικό μήκος
11°40 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος

51°35 ' B,

γεωγραφικό μήκος

51°25 ' B,

γεωγραφικό μήκος

51°25' B,

γεωγραφικό μήκος

11°25 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος
11°25 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος
11°40'Δ·

(β) από την 1η Μαΐου έως την 31η Ιουλίου, εντός της

γεαχγραφικής ζώνης που ορίζεται από τη γραμμή που
συνδέι τις ακόλουθες συντεταγμένες:

— γεωγραφικό πλάτος 51°00 ' B, γεωγραφικό μήκος
11°35 ' Δ,

—

γεωγραφικό πλάτος 51°00 ' B, γεωγραφικό μήκος
11°25'Δ,

— γεωγραφικό πλάτος 49°40 ' B, γεωγραφικό μήκος
11°25 ' A,

—

γεωγραφικό πλάτος 49°40 ' B, γεωγραφικό μήκλος
11°35 ' Δ,

Αιαγράφεται
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και

γεωγραφικό πλάτος 50 30 ' B, γεωγραφικό μήκος
10°30 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος 50°30 ' B, γεωγραφικό μήκος
9°20 ' A,

—

γεωγραφικό πλάτος 50°45 ' B, γεωγραφικό μήκος
9°20 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος 50°45 ' B, γεωγραφικό μήκος
10°30 ' Δ,
και

— γεωγραφικό πλάτος 51°45 ' B, γεωγραφικό μήκος
14°30 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος 51°45 ' B, γεωγραφικό μήκος
13°00 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος 52°30 ' B, γεωγραφικό μήκος
13°00 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος 52°30 ' B, γεωγραφικό μήκος
14°30 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος ¿.48°10 ' B, γεωγραφικό μήκος
9°40 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος 48°10 ' B, γεωγραφικό μήκος
9°10 ' Δ,

—

γεωγραφικό πλάτος ¿,48°40 ' B, γεωγραφικό μήκος
9° 10 ' Δ,

— γεωγραφικό πλάτος ¿,48°40 ' B, γεωγραφικό μήκος
9°40 ' Δ,

(Τροπολογία 20)

Άούρο 31 , παράγραφος 1 , σημείο ε)

(ε) Από την 1η Δεκεμβρίου έως την τελευταία ημέρα του
Φεβρουαρίου του επομένουέτους, εντός της γεωγραφικής
ζώνης που ορίζεται από τη γραμμή που συνδέει τις

ε) Από την 1η Δεκεμβρίου έως την τελευταία ημέρα του
Φεβρουαρίου του επομένουέτους, εντός της γεωγραφικής
ζώνης που ορίζεται από τη γραμμή που συνδέει τις

ακόλουθες συντεταγμένες :
— το σημείο της δυτικής ακτής της Πορτογαλίας σε
γεωγραφικό πλάτος 37°50' βόρεια,
— γεωγραφικό πλάτος 37°50' βόρεια, γεωγραφικό μήκος

ακόλουθες συντεταγμένες :
— το σημείο της δυτικής ακτής της Πορτογαλίας σε
γεωγραφικό πλάτος 37°50' βόρεια,
— γεωγραφικό πλάτος 37°50' βόρεια, γεωγραφικό μήκος
9°08 ' δυτικά,

9°03 ' δυτικά,

— γεωγραφικό πλάτος 37°00' βόρεια, γεωγραφικό μήκος

— γεωγραφικό πλάτος 37°00' βόρεια, γεωγραφικό μήκος

9°06 ' δυτικά

9°07 ' δυτικά

— το σημείο της δυτικής ακτής της Πορτογαλίας σε
γεωγραφικό πλάτος 37°00' βόρεια

— το σημείο της δυτικής ακτής της Πορτογαλίας σε
γεωγραφικό πλάτος 37°00' βόρεια

(Τροπολογία 21 )
Άρθρο 31 , παράγραφος 3

3 . Εντός των ζωνών και εκτός των περιόδων που αναφέρονται αστην παράγραφο 1 , απαγορεύεται να μεταφέρεται επί του
σκάφους ή να χρησιμοποιείται κάθε συρόμενο δίχτυ με ελάχιστο μέγεθος ματιών μικρότερο από 80 χιλιοστά.

3 . Εντός των ζωνών και εκτός των περιόδων που αναφέρο
νται αστην παράγραφο 1 , απαγορεύεται να μεταφέρεται επί του
σκάφους ή να χρησιμοποιείται κάθε συρόμενο δίχτυ με ελάχι
στο μέγεθος ματιών μικρότερο από 70 χιλιοστά.

(Τροπολογία 22)

Άρθρο 31 , παράγραφος 3α) (νέα)
3α.
H Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη για επιπρόσθετα
μέτρα με στόχο την προστασία του αποθέματος μπακα
λιάρων που βρίσκονται σε στάδιο ωοτοκίας στα ανοιχτά
των νοτιοδυτικών ακτών της Ιρλανδίας και συντάσσει
έκθεση για τα πορίσματά της εντός 12 μηνών από την
έναρξη της ισχύος του κανονισμού αυτού.
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(Τροπολογία 23 )
Άθρο 34

Άρθρο 34

Διαγράφεται

Περιορισμοί σχετικά με την αλιεία βενθοπελαγικών ιχθύων
Από την 1η Μαρτίου έως την 30ή Απριλίου απαγορεύεται η
αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο βενθοπε
λαγικής αλιείας στη γεωγραφική ζώνη που ορίζεται από τη
γραμμή που συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:
— το σημείο της δυτικής ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου σε
γεωγραφικό πλάτος 50°1 5 ' βόρεια
— γεωγραφικό πλάτος 50°1 5 ' βόρεια, γεωγραφικό μήκος
06°00 ' δυτικά,

— γεωγραφικό πλάτος 51°00 ' βόρεια, γεωγραφικό μήκος
06°00 ' δυτικά,

— γεωγραφικό πλάτος 51°00 ' βόρεια, γεωγραφικό μήκος
04 40 ' δυτικά,

—

το σημείο της δυτικής ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου σε
γεωγραφικό μήκος 04°40 ' δυτικά.

(Τροπολογία 24)
Παράρτημα I, νέοι οργανισμοί
Να συμπεριληφθούν οι ακόλουθοι οργανισμοί:
Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Atherina spp.
Trisopterus minutus
Gadiculus argenteus
Cepolidae
Nezumia supp.,
Malacocephalus supp

Αθερίνα
Μπακαλιαράκι σύκο
Γουρλομάτης

Σπαθόψαρο/Ασημόψαρο
Trachyzhyucus spp.,
Λύχνος
Είδος μπακαλιάρου

Mora moro
Brama brama

Λέστια

Κόκκινη Λέστια
Χριστόψαρο
Γαρίδα

Beryx supp.
Zeus faber

Aristaeomorpha foliacea
Rajidae
Scyliorhinidae
Galeidae, Squalidae

Σελάχι
Σκυλόψαρο-γάτος

Σκυλόψαρα

(Τροπολογία 25 )

Παράρτημα II, νέα επιδιωκόμενα είδη
f

Να προστεθούν τα νέα επιδιωκόμενα είδη:

Μέγεθος ματιών 16-31 mm -2 η ομάδα ειδών:
— Λευκές γαρίδες ( palaemon spp)
Μεγεθος ματιών 55-60 mm-5η ομάδα ειδών:

—
—

Μπακαλιάρος (trisopterus luscus)
Σουπιά (Sepia officinallis)
(αφαιρείται από την ομά
δα 7)

Μέγεθος ματιών 70-79 mm - 6η ομάδα ειδών:
— Γαρίδες με μεγάλα μάτια (penaeopsis serrata)
—
—

Κόκκινες γαρίδες (plesiopenaeus edwardsianus)
Κόκκινος κάβουρας (geryon longipes)
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(Τροπολογία 26)
Παράρτημα II, νέα επιδιωκόμενα είδη

Να προστεθεί το ακόλονθο είδος στην κατηγορία μεγεθών
ματιών 35-54 χιλιοστά:

—

Αέστια (Dicologoglossa cuneata)

(Τροπολογία 27 )

Παράρτημα Π, 2η ομάδα ειδών, νέα επιδιωκόμενα είδη
Να προστθούν τα ακόλονθα επιδιωκόμενα είδη μετα τον
όρο «αντσούγες»:
Επιστημονική ονομασία

Atherina spp.
Trisopterus minutus
Gadiculus argenteus
Cepolidae
Nezumia spp..
Malacocephalus spp.

Κοινή ονομασία

Αθερίνα
Σύκο

Γουρλομάτης
Σπαθόψαρο/Ασημόψαρο
Trachyrhyncus spp
Λύχνος

(Τροπολογία 28 )

Παράρτημα II, 4η ομάδα ειδών, νέα επιδιωκόμενα είδη
Να προστθούν τα ακόλονθα επιδιωκόμενα μετά το «πελα
γικά κεφαλόποδα»:
Betone betone (Ζαργάνα)

Trisopterus luscus (Είδος μπακαλιάρου)
Mugil spp. ( Κέφαλος)

(Τροπολογία 29 )

Παράρτημα II, 5η ομάδα ειδών, νέα επιδιωκόμενα είδη
Να προστθούν τα ακόλονθα επιδιωκόμενα είδη μετά το
«χταπόδια»:
Mora moro (είδος μπακαλιάρου)
Discologoglossa cuneata (γλώσσα)
Brama brama (λέστια)

Beryx spp. (κόκκινη λέστια)
Zeus faber (χριστόψαρο)
Labridae (χειλού)

(Τροπολογία 30)
Παράρτημα II, 7η ομάδα ειδών, νέα επιδιωκόμενα είδη
Να προστθούν τα ακόλονθα επιδιωκόμενα είδη:
(Scyliorhinus spp.)
(Trisopterus luscus)
(Lisa haematochila)

(Dicoloqoqlossa/cuneata)
(Sebastes spp.)
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Ψήφισμα νομοθετικού περιεχόμενου που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών
μέτρων διατήρησης και αλιευτικών πόρων (COM(96)0296 — C4-0388/96 — 96/0160(CNS))
(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—
—

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (CΟM(96)0296 — 96/0160(CNS )) ('),
έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 43 της Συνθήκης
(C4-0388/96),

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού τον,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Αλιείας (Α4-0409/96),

—

έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπή Αλιείας ( Α4-01 22/97 ),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε το

Κοινοβούλιο

2. ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία συνεννόησης σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να
απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
3 . ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής
4.
C)

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
ΕΕ C 292 της 4.10.1996, σελ . 1

14. Καθεστώς διαχείρισης των αλιευτικών προσπαθειών στη Βαλτική Θάλασ
σα

*

Α4-0094/97

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση καθεστώτος διαχείρισης των
αλιευτικών προσπαθειών στη Βαλτική Θάλασσα (COM(96)0489 — C4-0017/97 — 96/0244(CNS))
H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (')

(Τροπολογία 1 )

Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να συμπεριλάβουν μεταγενέστερα στους ονομαστικούς τους καταλόγους σκαφών και άλλα
σκάφη, με τον όρο ότι είχαν αλιευτικά δικαιώματα κατά την

2 . Τα κράτη μέλη δύνανται να συμπεριλάβουν μεταγενέστε
ρα στους ονομαστικούς τους καταλόγους σκαφών και άλλα
σκάφη, με τον όρο ότι έχουν αλιευτικά δικαιώματα.

κατάθεση των ονομαστικών καταλόγων.

(Τροπολογία 2)
Άρθρο 2, παράγραφος 3
3.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αντικαταστήσουν μεταγενέ-

στερα τα σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στους ονομαστικούς
καταλόγους τους.
C)

ΕΕ C 342 της 14.11.1996 , σελ . 9 .

Αιαγράφεται
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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(Τροπολογία 3)
Παραρτημα
Το παράρτημα αντικαθίσταται απο τον ακόλονθο πίνακα
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Αλιεντικά πεδία

Επιδιωκόμενα είδη

Αλιευτικά

εργαλεία

Ζώνες ICES

Βενθοπελαγικά είδη

όλα

III b,c,d

Πελαγικά είδη
(ρέγγες ,

όλα

III b,c,d

όλα

III b,c,d

σαρδελορέγγες)
Σολωμοί,

πέστροφες θαλάσσης

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχόμενου που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση καθεστώτος
διαχείρισης των αλιευτικών προσπαθειών στη Βαλτική Θάλασσα (COM(96)0489 — C4-0017/97 —
96/0244(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης )

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(96)0489 — 96/0244(CNS)) ('),
—

έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Αλιείας (Α4-0094/97),

(C4-0017/97 ),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε το

Κοινοβούλιο·

2. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το
Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·
3 . καλεί το Συμβούλιο, να το καλέσει εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που προτίθεται να επιφέρει
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·
4.
C)

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή .
ΕΕ C 342 της 14.11.1996 , σελ . 9 .
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

10 Απριλίου 1997
Εχουν υπογράψει:
d'Aboville, Adam , Aelvoet, Ahlqvist, Ainardi, Alber, Amadeo, d'Ancona, Andersson, André-Léonard,
Andrews, Añoveros Trias de Bes, Anttila, Aparicio Sanchez, Apolinário, Argyros, Augias , Azzolini ,
Baggioni , Baldarelli , Baldi, Baldini , Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barthet-Mayer, Barton ,
Barzanti , Baudis , Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Beres , Berger, Bernard-Reymond, Bertens,
Berthu, Billingham , van Bladel , Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bosch, Bontempi ,
Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam
Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Caccavale, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal ,
Capucho, Carlotti , Carlsson, Carnero Gonzalez, Camiti, Cassidy , Castagnede, Castagnetti , Castricum ,
Caudron, Celiai , Chanterie, Chesa, Christodoulou, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Gerard,
Collins Kenneth D. , Colombo Svevo , Colom i Naval , Corbett, Cornelissen , Correia, Corrie , Costa Neves ,

Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham , Cushnahan, D'Andrea, Danesin , Dankert,
Darras, Dary, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin , De Giovanni , Dell'Alba, De Luca,
De Melo, Deprez, Desama, de Vries, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos , Donnay, Donnelly Alan John ,
Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Dupuis , Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp,
Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Etti , Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy,
Falconer, Fantuzzi , Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer,
Filippi , Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fouque, Fourçans , Fraga Estévez,
Friedrich , Frischenschlager, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, Garosci , Garriga Polledo,
Gasoliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase ,
Goepel , Goerens, Görlach, Gollnisch, González Alvarez, Gonzalez Tri vino, Graefe zu Baringdorf,
Graenitz, Green, Grosch , Grossetete, Günther, Guigou, Guinebertière , Haarder, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hänsch , Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala,
Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley , Hoff, Holm, Hoppenstedt,

Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jackson,
Janssen van Raay, Jarzembowski , Jean-Pierre, Jöns, Jove Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou,
Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann,
Kittelmann , Klaß, Koch, Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Krehl , Kristoffersen, Kronberger, Kuhn,
Kühne, Lage, Laignel , Lalumiere, La Malfa, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen,
Lannoye, Larive, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen , Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese,

Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney,
McCarthy , McCartin, McGowan , McKenna, McMahon , McMillan-Scott, McNally , Maij-Weggen ,
Malangré, Malerba, Malone, Mamere, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci ,
Martens ,' Martin David W. , Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström , Mayer,
Megahy, Megret, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten , Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda
de Lage , Mohamed Ali , Mombaur, Monfils, Moniz, Moreau, Moretti , Morris , Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Müller, Mulder, Murphy , Muscardini , Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newens ,
Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi , Papakyriazis,
Papayannakis , Parigi, Parodi , Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari , Pex , Piecyk, Piha, Piquet,
Pirker, des Places, Plooij-van Gorsei , Podestà, Poettering , Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons
Grau, Posselt, Pradier, Pronk, Provan , Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath,

Rapkay, Raschhofer, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen , Rinsche, Ripa di
Meana, Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rovsing ,
Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini ,
Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Scarbonchi , Schafer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber,
Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schnellhardt, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal , Secchi ,
Seppänen, Sichrovsky , Sindal , Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sonneveld, Sornosa Martinez,
Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stasi , Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois ,
Stockmann, Striby, Svensson, Swoboda, Tamino, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón
i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thors, Thyssen, Tindemans , Titley, Tomlinson, Torres
Marques, Trakatellis, Trautmann, Ullmann, Valdivielso de Cué, Valverde López, Vanhecke, Van Lancker,
Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verwaerde, de
Villiers, Vinci , Viola, Virgin, Virrankoski , van der Waal , Waddington, Walter, Weber, Weiler, Wemheuer,
West, White, Wibe , Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx , Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn ,
Zimmermann
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Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση

(+) = Υπερ
(-) = Κατά
(O) = Αποχές

1 . 'Εκθεση Wynn Α4-0120/97

τροπ. 3
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , De Clercq, Dybkjær, Frischenschlager, Kestelijn-Sierens,
Lindqvist, Monfils , Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Ryynänen , Teverson, Thors , Virrankoski ,
Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Ephremidis, González Alvarez, Pettinari

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, van der Waal
NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous , Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Costa
Neves, D'Andrea, Decourrière , De Esteban Martin , De Melo, Donnelly Brendan , Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Ferber, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Glase,
Goepel , Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen , Heinisch, Herman , Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jackson , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch ,
Konrad, Kristoffersen , Lambrias , Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese , Lucas Pires , Lulling , McCartin ,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Redondo Jiménez,
Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stenmarck, Stewart-Clark , Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis , Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W. G. , Verwaerde , Viola, Virgin
PSE : Donner

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Giansily ,
Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Pasty, Poisson , Santini , Schaffner
-

GUE/NGL : Eriksson , Gutierrez Diaz, Jove Peres, Miranda, Novo, Papayannakis, Puerta, Seppänen,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI : Dillen , Feret, Vanhecke

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo,
Berger, Billingham, Bontempi , Bowe, Bosch, Carlotti , Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Correia,
Cunningham, Dankert, Darras, David, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer,
Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hendrick, Hindley , Hoff, Howitt, Hulthén , Iversen , Jensen Kirsten, Kerr, Kindermann , Krehl , Kühne ,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan , McNally , Mann Erika, Martin David W. , Megahy,
Metten , Murphy , Myller, Napoletano, Needle , Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, van
Putten , Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith,
Swoboda, Tappin , Theorin, Titley , Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, Wemheuer,
White, Wibe , Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann

V : Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm , Mamere, Müller, Roth,
Tamino, Ulimann
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2. Έκθεση Wynn Α4-0120/97

τροπ. 1,1ο τμήμα
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumiere, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen , Ryynänen, Teverson , Thors, Virrankoski , Wiebenga,
Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy , Souchet, van der Waal
NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini , Parigi, Raschhofer

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,

Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars , Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen , Costa Neves, Cunha, D'Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan , Ebner, Elles, Estevan
Bolea, Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis, Glase , Goepel , Grossetête , Günther, von Habsburg ,
Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San
Miguel, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese , Lucas Pires , Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens , Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex ,
Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche ,
Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin

PSE: Adam , Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón
Crespo, Berger, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Carlotti , Castricum, Coates , Colajanni , Colino
Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham , Dankert, Darras, David, Desama,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi ,
Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison ,
Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Howitt, Hughes , Hulthén , Imbeni , Iversen, Jensen Kirsten,
Jöns, Karamanou, Katiforis , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn, Kühne , Lange, Lindeperg,
Linkohr, Liittge, Lööw, McGowan , McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David W. , Megahy,
Metten , Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna,
Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo, Peter, Pons Grau , van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley , Roubatis , Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Theorin , Titley, Tomlinson, Van
Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White , Wibe, Willockx , Wilson , Wynn ,
Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Giansily ,
Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson, Santini ,
Schaffner

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth , Tamino, Telkämper, Ulimann
-

GUE/NGL : Pailler, Theonas

NI : Dillen , Féret, Vanhecke
PPE : Stasi

(O)

GUE/NGL : Ephremidis, Eriksson, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres , Miranda,
Mohamed Ali , Novo, Ojala, Papayannakis , Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Svensson

I-EDN : Sandbæk
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3. 'Εκθεση Wynn Α4-0120/97

τροκ. 1, 2ο τμήμα
i ,

ARE : Lalumiere , Scarbonchi

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager, Haarder,
La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen ,
Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet, van der Waal
PPE : Oostlander, Pack

PSE : Dankert, Jensen Kirsten, Papakyriazis, van Putten, Samland

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Ullmann
(-

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Leperre-Verrier, Sainjon
ELDR : Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda,
Mohamed Ali , Ojala, Pailler, Pettinari , Puerta, Seppänen , Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI : Amadeo, Dillen, Feret, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi , Raschhofer,
Sichrovsky , Vanhecke
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis , Bennasar Tous , Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, D'Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan

Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming , Fontaine, Fourçans, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis , Glase, Goepel , Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San
Miguel , Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias , Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling , McCartin, Malangré,
Mann Thomas , Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker,
Poettering, Posselt, Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding , Redondo Jiménez, Rinsche , Robles
Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Soulier, Stasi , Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Trakatellis, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón
Crespo, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates,
Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham , Darras , David,
Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer,
Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam ,
Hardstaff, Harrison, Haug , Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen,
Jöns , Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kühne, Lange, Linkohr, Lüttge,
Lööw, McCarthy , McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W. , Megahy ,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens , Newman, Paasio, Pérez
Royo, Peter, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sanz Fernández,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Stockmann ,
Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin , Titley , Tomlinson , Vecchi , Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Giansily ,
Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Santini ,
Schaffner

(O)
PSE : Van Lancker

UPE : Kaklamanis

·
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4. Έκθεση Wynn Α4-0120/97

παρ. 25
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumiere, Leperre-Verrier, Sainjon , Scarbonchi

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Kestelijn-Sierens , La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson,
Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen , Ryynänen , Teverson , Thors , Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes , Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, D'Andrea, De
Esteban Martin , De Melo, Dimitrakopoulos , Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich , Funk,
Garriga Polledo, Gillis , Glase, Grossetete, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis ,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias , Langenhagen, Lehne , Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré , Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry, Pex , Piha, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding , Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer,
Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans,
Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón
Crespo, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates ,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton,
Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury ,
Elchlepp, Elliott, Etti , Evans , Falconer, Fantuzzi , Fayot, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green ,
Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni ,
Iversen, Jensen Kirsten, Jöns , Karamanou, Katiforis , Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn, Kühne, Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy , McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy , Metten , Miller, Miranda de Lage , Murphy , Myller, Napoletano, Needle ,
Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay,
Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin ;
Titley, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi , Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe,
Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann
UPE : Janssen van Raay, Kaklamanis
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth , Tamino, Ullmann
-)

GUE/NGL : Ephremidis , Eriksson , González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda,
Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson,
Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PSE : Hänsch

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Giansily ,
Guinebertière, Hyland, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini ,
Schaffner

(O)
I-EDN : Berthu
PPE : Stasi
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5. 'Έκθεση Mamère Α4-0096/97

τροπ. 25
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis , Kouchner, Lalumiere, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL : Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Mohamed
Ali , Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN : Blokland, Sandbæk , van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi,
Botz, Bowe, Bosch, Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D. , Corbett,
Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury ,
Elliott, Etti , Evans , Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green ,
Gröner, Guigou, Hänsch , Hallam , Hardstaff, Harrison, Haug , Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes,
Hulthén , Imbeni , Iversen , Jensen Kirsten , Jöns , Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl ,

Kuhn, Kühne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Metten , Miller, Murphy , Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman , Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roubatis, Samland, Sanz Fernández,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith , Speciale, Spiers, Stockmann , Swoboda,
Tannert, Tappin, Theorin , Titley , Tomlinson , Torres Marques , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim,
Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère , Müller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
(-

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak , Teverson , Thors,
Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog, Pailler, Sornosa Martinez
I-EDN : Fabre-Aubrespy , de Gaulle
NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl , Martinez, Muscardini , Parigi
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin , De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan , Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming , Florenz, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase , Goepel ,
Grosch, Grossetête , Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch , Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen , Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding , Redondo Jiménez, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Secchi , Sisó
Cruellas , Sonneveld , Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck , Stevens , Stewart-Clark, Theato , Thyssen ,
Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W. G. , Verwaerde,
Virgin , von Wogau

PSE: d'Ancona, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval ,
Dührkop Dührkop, Elchlepp, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco
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UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Garosci ,
Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe, Podestà,
Poisson , Rosado Fernandes , Santini , Schaffner
(O)

I-EDN : Berthu , Souchet
PPE : Costa Neves , Schierhuber

PSE : Happart

6. Έκθεση Mamere A4-0096/97

τροπ. 53, lo τμήμα
(+)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries , Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils , Mulder, Neyts-Uyttebroeck ,
Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen , Ryynänen , Spaak, Teverson , Thors, Virrankoski , Wiebenga,
Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali ,
Ojala, Pailler, Papayannakis , Puerta, Ribeiro, Seppänen , Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Blokland , van der Waal

NI : Amadeo, Dillen , Feret, Lang Carl , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan , D'Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin , De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan , Ebner, Elles ,
Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine ,

Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis , Glase, Goepel ,
Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch, Herman ,
Hernandez
Mollar,
Hoppenstedt,
Ilaskivi ,
Jackson ,
Jarzembowski ,
Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen, Lehne , Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens ,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex , Piha, Pirker, Poettering ,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Secchi ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stewart-Clark , Theato , Thyssen,
Tindemans , Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, Viola, Virgin , von Wogau
PSE : Fouque

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Gallagher,
Garosci , Giansily , Guinebertière , Hyland, Janssen van Raay , Kaklamanis , Malerba, Martin Philippe ,
Pasty , Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(-

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumiere, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Gasòliba i Böhm , Lindqvist
I-EDN : de Gaulle , Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas , Raschhofer, Sichrovsky
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo,
Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Candal , Carlotti ,
Castricum, Coates , Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,
Crampton , Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop
Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot. Gebhardt, Ghilardotti , Görlach ,
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Graenitz, Green , Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns,
Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn, Kühne, Lage, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Liittge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle ,
Newens, Newman , Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van
Putten , Randzio-Plath , Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz
Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Speciale,
Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin , Theorin , Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Wibe , Willockx ,
Wilson , Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ulimann , Wolf
O)

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy, Souchet
PPE : Imaz San Miguel

7. Έκθεση Mamere A4-0096/97

τροπ. 53, 2o τμήμα
(+)
ELDR : Monfils

GUE/NGL : Herzog , Pailler, Ribeiro
NI : Amadeo, Dillen, Feret, Lang Carl , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong , Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars , Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy , Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie, Cunha, Cushnahan , D'Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos , Donnelly Brendan, Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming , Florenz, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis , Glase, Goepel,
Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch , Herman ,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Lucas Pires , Lulling , McCartin , McMillan-Scott, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens ,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry , Pex , Piha, Pirker, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk , Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing , Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stevens,
Stewart-Clark, Theato , Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz
Da Silva, van Velzen W. G. , Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay , Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe,
Pasty , Podestà, Poisson , Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
-)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumiere , Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder,

Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson , Thors ,
Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson , González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres , Miranda, Mohamed Ali , Ojala,
Papayannakis , Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson , Theonas
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I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas , Raschhofer, Sichrovsky
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo,
Berès , Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Cabezon Alonso, Candal , Carlotti ,
Castricum, Coates , Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,
Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John , Donner, Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans , Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek ,
Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthen , Imbeni , Izquierdo Rojo , Jensen Kirsten , Jöns, Karamanou ,
Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kühne, Lage , Lange , Lindeperg , Linkohr, Liittge , Lööw ,
McCarthy , McGowan , McNally , Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy,
Metten , Miller, Miranda de Lage , Murphy, Myller, Napoletano, Needle , Newens, Newman, Oddy ,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusí, Theorin , Titley, Tomlinson , Torres Marques, Van Lancker, Vecchi , van Velzen
Wim , Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe , Willockx , Wilson , Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamere, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ulimann , Wolf
(O)

I-EDN : Berthu , de Gaulle , Souchet
PPE : Costa Neves

8. 'Εκθεση Mamere A4-0096/97

τροπ. 26, lo τμήμα
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis , Kouchner, Lalumière , Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson ,
Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen, Ryynänen , Teverson , Thors, Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, Eriksson , González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové
Peres , Miranda, Mohamed Ali , Ojala, Pailler, Papayannakis , Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppänen , Sjöstedt,
Sornosa Martínez , Svensson , Theonas
I-EDN : Blokland , Sandbæk , van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge , de Brémond d'Ars , Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Chanterie , Colombo Svevo , Cornelissen , Costa Neves , Cunha, Cushnahan , D'Andrea, Decourrière , De

Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine , Fourçans , Fraga
Estevez, Friedrich , Funk , Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch , Grossetête ,
Günther, von Habsburg , Habsburg-Lothringen , Hatzidakis , Heinisch, Herman , Hernandez Mollar,
Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Koch , Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen, Lehne , Lenz, Liese , Lucas Pires,

Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila,
Pack , Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry , Pex , Piha, Pirker, Poettering , Pomés Ruiz , Posselt, Pronk ,

Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack , Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen ,
Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W. G. ,
Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
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PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz,
Bowe, Bösch , Campos, Candal , Carlotti , Castricum , Caudron, Coates , Colajanni , Collins Kenneth D. ,
Corbett, Correia, Crampton , Cunningham, Dankert, Darras, David, Donnelly Alan John , Donner, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz,
Green , Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff,
Hughes, Hulthén , Imbeni , Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis , Kerr, Kindermann,
Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy , Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman , Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland,
Sanz Fernândez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spéciale, Spiers , Stockmann ,
Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter,
Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Collins Gérard, Janssen van Raay, Pasty, Rosado Fernandes
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf

-

ELDR: Gasòliba i Böhm, Monfils, Mulder, Spaak , Virrankoski , Wijsenbeek
I-EDN : Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet
NI : Amadeo, Dillen , Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini

PSE : Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval , Desama,
Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, McGowan, Miranda de Lage , Pons Grau , Sauquillo Pérez del Arco,
Terrón i Cusí

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Danesin, Donnay , Florio, Gallagher, Garosci ,
Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Martin Philippe, Podestà, Poisson , Santini , Schaffner
(O )
I-EDN : Berthu

PSE : Torres Marques
UPE : Kaklamanis

9. 'Εκθεση Mamère A4-0096/97

τροπ. 26, 2o τμήμα
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq , de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga

GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, Eriksson , González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové
Peres, Miranda, Ojala, Pailler, Papayannakis , Puerta, Seppànen , Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson,
Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk , van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Añoveros Trias de Bes , Deprez, Tindemans

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Blak, Bontempi , Bowe, Bosch,
Campos, Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Corbett, Correia, Crampton ,
Cunningham , Dankert, Darras , David, Donnelly Alan John , Donner, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti , Evans,
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Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach , Graenitz, Green, Gröner, Guigou,
Hànsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug , Hawlicek, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén,
Imbeni , Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, Malone , Mann Erika, Marinho,
Marinucci , Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman,
Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay ,
Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis , Samland, Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Smith, Spéciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley,
Tomlinson , Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington , Walter, Weiier, Wemheuer, White,
Wibe, Willockx, Wilson , Wynn, Zimmermann

UPE : Kaklamanis, Pasty

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
-

ELDR: Monfils, Virrankoski , Wijsenbeek
I-EDN : Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Féret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi

PPE : Alber, Argyros , Banotti , Bardong , Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de
Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou,
Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, D Andrea, Decourrière, De Esteban Martin , De Melo,

Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming,
Florenz, Fontaine , Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis,
Goepel , Grosch, Grossetete, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch ,
Herman , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias ,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires , Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Malangré , Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Perry , Pex, Piha,
Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding , Redondo
Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, Virgin , von Wogau

PSE : Aparicio Sánchez, Baron Crespo, Colino Salamanca, Colom i Naval , Desama, Dührkop Dührkop,
Izquierdo Rojo, Miranda de Lage , Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí
UPE : Baldi , van Bladel , Chesa, Danesin, Donnay , Florio, Gallagher, Garosci , Giansily , Guinebertière,
Hyland, Janssen van Raay , Malerba, Schaffner
( O)
I-EDN : Berthu

PPE : Costa Neves , Cushnahan , Glase , Secchi , Viola

PSE : Torres Marques

10. 'Εκθεση Mamère A4 -0096/97

τροπ. 26, 3o τμήμα
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière , Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen , Spaak, Teverson, Thors ,
Wiebenga, Wijsenbeek

Αριθ C 132/256

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997

GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres,
Manisco, Miranda, Mohamed Ali , Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppànen, Sjöstedt,
Sornosa Martínez , Svensson , Theonas
I-EDN : Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge,
Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo,
Cornelissen , Costa Neves , Cunha, Cushnahan , D'Andréa, Decourrière , De Esteban Martin , De Melo ,

Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès , Ferber, Fernández-Albor,
Ferrer, Filippi , Flemming , Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Flabsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch , Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San
Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad, Kristoffersen ,
Lambrias, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Malangré , Mann Thomas ,
Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri ,
Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Theato,
Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde Löpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak,
Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Campos, Candal, Carlotti , Castricum , Caudron, Coates, Colajanni , Collins
Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan
John , Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Groner, Guigou , Hànsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison ,
Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes , Hulthén, Imbeni , Iversen, Jensen Kirsten , Jons ,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne , Lage, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy, Metten , Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten , Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis , Samland, Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Speciale , Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin , Theorin,
Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann
UPE : van Bladel , Giansily , Janssen van Raay, Pasty
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf

-

ELDR : Monfils , Virrankoski

GUE/NGL : Herzog , Pailler, Ribeiro
I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet
NI : Amadeo, Dillen , Féret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi

PPE : Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars
PSE : Aparicio Sánchez, Baron Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop
Dührkop, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau , Sauquillo Pérez del Arco
UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini , Chesa, Danesin, Donnay , Florio, Gallagher, Garosci , Guinebertière,
Hyland, Malerba, Martin Philippe, Podestà, Poisson , Santini , Schaffner
(O)
PPE : Lucas Pires
UPE : Kaklamanis
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11 . 'Εκθεση Manière Α4-0096/97

τροπ. 62
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen , Ryynänen , Spaak,
Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog, Pailler, Ribeiro

I-EDN : Berthu , Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal
NI : Amadeo, Muscardini , Parigi
PPE : Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, De Esteban
Martin, Deprez, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fraga Estevez,
Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel , Palacio
Vallelersundi , Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi , Sisó Cruellas , Varela
Suanzes-Carpegna, Viola

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Balfe, Berès , Berger, Billingham , Blak,
Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos , Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates,
Colajanni , Collins Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David,
Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot,
Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam , Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug , Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen , Jensen
Kirsten , Jöns, Karamanou, Katiforis , Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage , Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan , McNally, Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci , Martin David W. , Megahy, Metten , Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle,
Newens , Newman , Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo , Peter, Piecyk, van Putten ,
Randzio-Plath , Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Speciale, Spiers,
Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin , Theorin , Titley , Tomlinson , Torres Marques, Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White , Wibe , Willockx , Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin , Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily , Guinebertière , Hyland, Kaklamanis, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson , Pompidou ,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner
-)

GUE/NGL : Eriksson, Papayannakis , Seppänen, Sjöstedt, Theonas
I-EDN : de Gaulle

NI : Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Rachinel , Linser, Lukas, Martinez, Raschhofer,
Sichrovsky, Vanhecke

PPE : Alber, Banotti , Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok,
Burenstam Linder, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan,
D'Andréa, Decourrière, De Melo, Dimitrakopoulos , Donnelly Brendan , Ebner, Elles, Ferber, Flemming ,
Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Gillis, Glase , Goepel , Grosch , Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch , Herman , Hoppenstedt, Ilaskivi , Jackson, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias ,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires , Lulling, McCartin , Maij-Weggen , Malangré , Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack , Peijs. Perry , Pex , Piha, Pirker, Poettering ,
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing ,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi ,
Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans , Trakatellis , Valverde López, Vaz Da Silva, van
Velzen W. G. , Verwaerde , Virgin , von Wogau

UPE : Janssen van Raay

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Millier, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
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(O

GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres , Miranda,
Mohamed Ali , Ojala, Pettinari , Puerta, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Souchet
PPE : Costa Neves

PSE : Aparicio Sánchez, Baron Crespo, Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop Dührkop, Izquierdo
Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau, Terrón i Cusí

12. Έκθεση Mamère A4-0096/97

τροπ. 47
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis , Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR : Lindqvist
GUE/NGL : Carnero González , Eriksson , González Alvarez , Gutiérrez Díaz, Jové Peres , Manisco ,

Miranda, Mohamed Ali , Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppànen , Sjöstedt, Sornosa
Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Argyros , Banotti , Bardong, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie, Christodoulou,
Colombo Svevo, Cornelissen , Costa Neves, Cushnahan , D'Andréa, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos,
Ebner, Ferber, Ferrer, Flemming , Florenz, Friedrich , Funk, Gillis, Glase, Goepel , Grosch , Giinther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen , Heinisch , Herman , Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski ,
Keppelhoff-Wiechert, Koch, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese, McCartin,
Maij-Weggen , Malangré , Mann Thomas , Martens, Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Peijs , Pex ,
Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche , Robles Piquer,
Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans , Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W. G. ,
Viola, Virgin
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak,
Bontempi , Botz, Bowe, Bosch , Campos , Candal , Carlotti , Castricum , Caudron , Coates, Colajanni , Collins
Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham , Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan
John, Donner, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green , Grôner, Guigou, Hànsch , Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison ,
Haug , Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén , Imbeni , Iversen , Jensen Kirsten, Jons,
Karamanou , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg , Linkohr, Lüttge,
Lööw, McCarthy, McGowan , McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. ,
Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newens , Newman , Oddy ,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Sindal , Smith, Spéciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Theorin, Titley ,
Tomlinson , Torres Marques, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington, Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe , Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk , Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
-

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak , Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck , Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson ,
Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog , Pailler
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I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet, Striby, van der Waal
NI : Amadeo, Dillen, Féret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Añoveros Trias de Bes, Baudis, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars , Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Decourrière, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès ,
Fernández-Albor, Filippi , Fontaine , Fourçans, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo ,
Grossetête, Hatzidakis , Hernandez Mollar, Imaz San Miguel , Kittelmann , Konrad, Lulling, Palacio
Vallelersundi , Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi , Soulier, Stasi ,
Verwaerde , von Wogau

PSE : Aparicio Sánchez, Baron Crespo, Cabezón Alonso , Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop
Dührkop, Izquierdo Rojo, Katiforis , Miranda de Lage, Pons Grau , Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin , Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily , Guinebertière , Hyland, Janssen van Raay , Kaklamanis , Malerba, Pasty , Podestà,
Poisson , Pompidou, Rosado Fernandes , Santini , Schaffner
(O)
PPE : Kellett-Bowman , Lucas Pires , Provan , Stewart-Clark

UPE : Martin Philippe

13. 'Εκθεση Mamère A4-0096/97

τροπ. 49 και 50
(+)

ARE:

Barthet-Mayer,

Dupuis,

Lalumière,

Leperre-Verrier,

Macartney ,

Sainjon,

Scarbonchi ,

Taubira-Delannon

ELDR : Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq , de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive , Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen , Ryynänen , Spaak, Teverson , Thors ,
Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Alvarez , Gutiérrez Díaz, Jové Peres,
Miranda, Mohamed Ali , Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppànen , Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Svensson , Theonas

I-EDN : Berthu , Blokland, Sandbæk , Souchet, Striby, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Argyros, Banotti , Bardong , Baudis, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie,
Christodoulou , Colombo Svevo , Cornelissen , Costa Neves , Cushnahan , D'Andréa , Decourrière , De Melo ,

Deprez, Dimitrakopoulos , Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans,
Friedrich , Funk , Gillis , Glase, Goepel , Grosch , Grossetête , Giinther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen ,
Hatzidakis, Heinisch , Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lulling , McCartin , Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström ,
Mayer, Mendonça, Menrad , Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten ,
Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry , Pex , Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenmarck,
Stewart-Clark, Theato , Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde López. Varela Suanzes-Carpegna, Vaz
Da Silva, van Velzen W. G. , Viola, Virgin
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli , Balfe , Berès , Berger,
Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal , Carlotti , Castricum , Caudron, Coates ,
Colajanni , Collins Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David,
Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer, Fantuzzi , Fayot,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green , Gröner, Guigou . Hänsch , Hallam , Happart, Hardstaff,

Harrison , Haug , Hawlicek , Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén , Imbeni , Iversen , Jensen Kirsten,
Jöns, Karamanou, Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne , Lage , Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lüttge, Lööw , McCarthy , McGowan , McNally, Malone , Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David
W. , Megahy , Metten, Miller, Moniz, Murphy , Myller, Napoletano. Needle, Newens, Newman , Oddy ,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk , van Putten , Randzio-Plath, Rapkay, Read,

Aριθ C 1 32/260

| EL 1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

28 . 4 . 97

Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997

Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Samland, Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,
Sindal , Smith , Speciale, Spiers , Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson,
Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White,
Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
-)

ELDR: Gasòliba i Böhm, Monfils, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog, Pailler
I-EDN : Fabre-Aubrespy, de Gaulle
NI : Amadeo, Blot, Dillen , Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Añoveros Trias de Bes, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars , Camisón Asensio,
Campoy Zueco, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès , Fernández-Albor, Fraga
Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel , Palacio Vallelersundi,
Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Verwaerde

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop
Dührkop, Izquierdo Rojo, Katiforis, Miranda de Lage, Pons Grau , Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe , Podestà, Poisson ,
Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O)
PPE : Lucas Pires

UPE : Pasty

14. 'Εκθεση Mamère A4-0096/97
τροπ. 59

(+)

ELDR: Lindqvist
I-EDN : van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Argyros, Banotti , Bardong , Baudis, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie,
Christodoulou ,

Colombo

Svevo ,

Cornelissen ,

Cushnahan ,

D'Andréa,

Decourrière ,

De

Melo ,

Dimitrakopoulos, Ebner, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans , Friedrich, Funk,
Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête , Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis ,
Heinisch , Herman , Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch,
Konrad, Lambrias , Langenhagen, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen , Malangré , Mann
Thomas, Martens, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing , Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen ,
Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin , von Wogau
PSE : Happart, Speciale

UPE : Janssen van Raay

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
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(-)

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis , Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils ,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen , Spaak, Teverson ,
Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Carnero González, Eriksson, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres,
Manisco, Miranda, Mohamed Ali , Moreau , Novo , Ojala, Pailler, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppànen,
Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson , Theonas
I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Sandbæk, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Blot, Dillen , Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Añoveros Trias de Bes , Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars , Camisón Asensio,
Campoy Zueco, De Esteban Martin , Deprez, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Fernández-Albor,
Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel , Lenz, Palacio
Vallelersundi , Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi , Varela
Suanzes-Carpegna, Verwaerde, Viola

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal , Canotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque ,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch , Hallam , Hardstaff, Harrison ,
Haug, Hawlicek, Hendrick , Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten , Jons, Junker, Karamanou, Katiforis , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lage,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci , Martin David W. , Megahy , Metten, Miller, Miranda de Lage , Moniz, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens , Newman , Oddy , Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau ,
van Putten, Randzio-Plath , Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe , Rothley, Roubatis, Samland, Sanz
Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco , Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin , Titley, Tomlinson, Torres Marques , Trautmann, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Wibe, Willockx,
Wilson , Wynn , Zimmermann
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay , Florio, Garosci,
Giansily , Guinebertière , Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson , Pompidou , Rosado Fernandes ,
Santini , Schaffner

(O)

PPE: Costa Neves, Cunha, Kellett-Bowman, Lucas Pires, Perry, Provan, Stewart-Clark
PSE : Lüttge

15. Έκθεση Mamère A4-0096/97

τροπ. 51
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis , Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson ,
Thors, Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González , Eriksson , González Alvarez , Gutiérrez Díaz , Jové Peres , Manisco ,

Miranda, Mohamed Ali , Ojala, Pettinari , Puerta, Seppànen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson,
Theonas
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I-EDN : Blokland, Sandbæk , van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
ΡΡΕ : Alber, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis , Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie,
Christodoulou , Colombo Svevo , Cornelissen , Costa Neves , Cunha, Cushnahan , D'Andrea, Decourrière ,

De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos , Ebner, Ferber, Ferrer, Flemming, Florenz, Fontaine , Fourçans ,
Friedrich, Funk. Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther. von Habsburg , Habsburg-Lothringen ,
Hatzidakis, Heinisch , Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert. Kittelmann ,
Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias , Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese , Lulling , McCartin ,
Maij-Weggen , Malangré , Mann Thomas , Martens, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex , Piha, Pirker,
Poettering, Posselt, Pronk , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing ,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier,
Stasi , Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis , Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Virgin, von Wogau
PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Apolinário, Baldarelli , Balfe , Berès, Berger,
Billingham , Bontempi , Botz, Bowe, Bosch , Campos, Candal, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates,
Colajanni , Collins Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham , Dankert, Darras, David,
Desama, Donnelly Alan John , Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green , Groner, Guigou , Hànsch, Hallam , Happart, Hardstaff.
Harrison, Haug, Hawlicek , Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes , Hulthén , Imbeni , Iversen , Jensen Kirsten ,
Jons , Junker, Karamanou , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg ,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan , McNally, Malone , Mann Erika, Marinho, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy , Metten , Miller, Moniz, Murphy. Myller, Napoletano, Needle , Newens ,
Newman , Oddy , Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk , van Putten, Randzio-Plath , Rapkay , Read ,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Samland, Schäfer, Schlechter. Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith ,
Speciale, Spiers , Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin , Titley, Tomlinson, Trautmann . Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiler. Wemheuer, White , Wibe , Willockx ,
Wilson, Wynn , Zimmermann

UPE : Pasty

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
-)

GUE/NGL : Moreau , Pailler

I-EDN : Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Striby

NI : Amadeo, Blot, Dillen , Féret, Lang Cari , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Añoveros Trias de Bes, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Fernández-Albor, Fraga
Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel , Palacio Vallelersundi ,
Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi , Varela Suanzes-Carpegna,
Verwaerde , Viola

PSE : Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop Dührkop, Izquierdo
Rojo, Katiforis , Miranda de Lage , Pons Grau , Roubatis , Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco , Terrón
i Cusí

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Danesin . Donnay , Florio, Gallagher, Garosci ,
Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay , Kaklamanis, Malerba, Podestà, Poisson , Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner
(O )

GUE/NGL : Herzog, Novo
I-EDN : Souchet

PPE : Filippi , Kellett-Bowman , Lucas Pires, Provan , Stewart-Clark
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16. 'Έαθεση Mamère Α4-0096/97
σύνολο

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson , Thors,
Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Alvarez , Gutiérrez Díaz, Jové Peres,
Mohamed Ali , Ojala, Pettinari , Puerta, Seppänen , Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson

I-EDN : Berthu , Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal
NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Argyros , Banotti , Bardong, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan , De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos , Ebner, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming , Florenz, Friedrich, Funk, Gillis, Glase ,
Goepel , Grosch , Grossetête , Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch ,
Herman , Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski , Keppelhotf-Wiechert, Kittelmann, Koch , Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese , Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Malangré,
Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad. Mombaur, Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Peijs , Pex , Piha, Pirker, Poettering ,
Posselt, Pronk , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Stenmarck , Theato ,
Thyssen , Tindemans, Trakatellis , Valverde Lopez, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin , von
Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Apolinário, Baldarelli , Balte, Berès , Berger,
Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch , Campos, Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates ,
Colajanni , Collins Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton , Cunningham, Dankert, Darras, David,
Desama, Donnelly Alan John , Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot,
Fouque , Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Guigou , Hänsch, Hallam , Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén , Imbeni , Iversen , Jensen
Kirsten, Jons, Junker, Karamanou , Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne , Lage , Lange ,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy , McGowan , McNally , Malone , Mann Erika, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy , Metten , Miller, Moniz, Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newens ,
Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten , Randzio-Plath , Rapkay, Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Sindal ,
Smith , Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Theorin, Titley , Tomlinson , Torres
Marques, Trautmann , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Wibe, Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann
UPE : Janssen van Raay

V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye , Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
(-)

ELDR: Monfils, Wijsenbeek
I-EDN : Fabre-Aubrespy, de Gaulle

NI: Amadeo, Blot, Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi

PSE : Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso , Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop
Dührkop, Izquierdo Rojo, Katiforis, Miranda de Lage, Pons Grau , Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Danesin , Florio, Gallagher, Garosci , Giansily ,
Hyland, Malerba, Podestà, Rosado Fernandes , Santini , Schaffner
(O )

GUE/NGL : Herzog, Miranda, Moreau , Novo, Pailler, Ribeiro, Theonas
I-EDN : Souchet
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ΡΡΕ: Añoveros Trias de Bes , Baudis, Bennasar Tous , Bernard-Reymond, de Brémond d Ars, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Corrie, D'Andréa, Decourrière, De Esteban Martin , Donnelly Brendan , Elles ,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Galeote
Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel , Jackson, Kellett-Bowman , Lucas Pires ,
Palacio Vallelersundi , Perry, Pomés Ruiz, Provan, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Soulier,
Spencer, Stasi , Stewart-Clark, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde
PSE : Marinho, Sanz Fernandez

UPE : Collins Gérard, Donnay, Guinebertière, Kaklamanis, Pasty , Poisson, Pompidou

17. Έκθεση Lange A4-01 16/97
τροπ. 21
(+)

ARE : Dupuis, Macartney

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck,
Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen, Ryynänen , Spaak, Teverson , Thors, Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González , Eriksson , González Alvarez , Jové Peres , Manisco , Miranda, Mohamed

Ali , Novo, Ojala, Pettinari , Puerta, Seppànen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andréa, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos , Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer,
Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase,
Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Heinisch, Hernandez Mollar,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad,
Kristoffersen , Lambrias, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens ,
Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pirker, Poettering , Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer,
Rovsing , Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger,
Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis , Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin , von Wogau
PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baron Crespo, Berger,
Billingham , Blak, Botz, Bowe, Bosch , Cabezón Alonso, Campos, Candal , Castricum, Coates , Colino
Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert,
David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer,
Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green , Groner, Hânsch , Hallam , Hardstaff, Harrison , Haug,
Hendrick , Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jons, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne , Lage, Lange , Linkohr, Lüttge,
Lööw , McCarthy , McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho , Martin David W. , Megahy,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Needle , Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau , van Putten , Randzio-Plath, Rapkay , Read, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin, Terrôn i Cusí, Theorin , Titley ,
Tomlinson , Torres Marques , Van Lancker, van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer,
White , Wibe, Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm , Lannoye , Lindholm ,
McKenna, Mamère , Millier, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon,
Taubira-Delannon

ELDR: Gasòliba i Böhm, Monfils, Wijsenbeek

Scarbonchi ,

28 . 4 . 97

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. C 132/265
Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997

GUE/NGL : Herzog, Moreau, Pailler, Theonas

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet, Striby
NI : Amadeo, Blot, Dillen , Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez. Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Baudis, Bernard-Reymond. de Brémond d'Ars , Decourrière , Filippi , Fontaine , Fourçans ,
Grossetete , Herman , Stasi , Verwaerde

PSE : Baldarelli , Beres , Bontempi , Carlotti , Caudron , Colajanni . Darras , Dury , Fantuzzi , Fouque ,
Ghilardotti , Guigou. Happart. Imbeni , Lindeperg , Marinucci , Napoletano, Roubatis , Speciale , Trautmann .
Vecchi

UPE : d'Aboville , Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin , Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily , Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay , Kaklamanis , Malerba, Martin Philippe ,
Pasty , Podesta, Poisson , Pompidou , Rosado Fernandes, Santini . Schaffner
(O)

PPE : Kellett-Bowman , Lucas Pires , Provan , Stewart-Clark
PSE : Hawlicek

18. Εκθεση Lange A4-01 16/97

τροπ. 25
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis , Kouchner, Lalumière , Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon,
Scarbonchi , Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Brinkhorst, Cox , De Clercq , de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm , Goerens , Haarder, Kestelijn-Sierens , La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck ,
Olsson , Riis-J0rgensen , Ryynänen , Spaak, Teverson , Thors, Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González , Eriksson , González Alvarez , Jové Peres , Manisco , Mohamed Ali , Novo ,

Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppànen , Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Blokland, Sandbæk , van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes , Argyros, Banotti , Bennasar Tous , Berend, Böge, Brok, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Chanterie , Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen , Costa Neves , Cunha,
Cushnahan , D'Andréa, De Esteban Martin , De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos , Ebner, Elles, Escudero ,
Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming , Florenz, Fraga Estevez,
Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase , Goepel , Grosch , Günther, von
Habsburg , Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Fleinisch , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz
San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen ,
Lambrias, Langenhagen , Lehne , Lenz, Liese , Lulling, McCartin , Malangré , Mann Thomas , Martens .
Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs. Perry , Pex , Piha, Pirker, Poettering.
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk , Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche ,
Robles Piquer, Rovsing , Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger. Secchi . Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Theato.
Thyssen , Tindemans , Trakatellis , Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna. Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Viola, von Wogau

PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez , Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès , Berger, Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe , Bösch, Cabezón Alonso, Campos.
Candal , Carlotti , Castricum , Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval , Corbett, Correia, Crampton , Cunningham , Dankert, Darras, David. Desama, Donnelly Alan John .
Donner, Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer, Fantuzzi . Fayot, Fouque ,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green , Gröner, Guigou, Hänsch , Hallam , Happart, Hardstaff,
Harrison , Haug . Hawlicek , Hendrick , Hindley , Hoff. Hughes . Hulthén , Imbeni , Iversen , Izquierdo Rojo ,
Jensen Kirsten , Jöns , Junker, Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann , Kokkola , Krehl , Kuhn , Kuhne ,

Lage , Lange , Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy , McGowan , McNally. Malone , Mann Erika.
Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Miller, Miranda de Lage , Moniz, Murphy . Myller.
Napoletano, Needle, Newens , Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, Pons Grau , van Putten , Randzio-Plath, Rapkay , Read. Roth-Behrendt, Rothe. Rothley , Roubatis ,

Αριθ. C 132/266

I EL |

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997

Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal,
Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Terrôn i Cusí, Theorin, Titley ,
Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter,
Weiler, Wemheuer, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lannoye , Lindholm ,
McKenna, Mamère , Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkamper, Wolf
-

GUE/NGL : Herzog , Pailler, Theonas
I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Blot, Dillen , Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi
PPE : Baudis , Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars , Decourrière, Filippi , Fontaine, Fourçans,
Grossetête, Stasi , Stenmarck, Verwaerde, Virgin

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe,
Pasty, Podestà, Poisson , Pompidou , Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
( O)
PPE : Herman , Konrad , Lucas Pires

19. 'Εκθεση Lange A4-01 16/97

τροπ. 29
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson , Thors,
Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González, Eriksson , González Alvarez, Herzog , Jové Peres , Manisco, Miranda,
Mohamed Ali, Moreau , Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis , Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppànen, Sjöstedt,
Sornosa Martínez , Svensson , Theonas
I-EDN : Blokland , Sandbæk , van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andréa, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos , Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer,
Filippi , Flemming , Florenz, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis,
Glase , Goepel , Grosch, Günther, von Habsburg , Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Heinisch, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann , Koch , Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese, Lulling,
McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering , Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding , Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark , Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis,
Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin , von Wogau
PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez , Apolinário , Baldarelli , Balfe , Barón

Crespo , Berès , Berger, Billingham , Blak , Bontempi , Botz, Bowe , Bösch , Cabezón Alonso, Campos ,
Candal , Carlotti , Castricum , Caudron , Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham , Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John ,
Donner, Duhrkop Dührkop , Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans , Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green , Groner, Guigou , Hànsch, Hallam, Happart, Hardstaff,
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Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jöns , Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage ,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika,
Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roubatis ,
Samland, Sanz Fernândez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,
Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Terron i Cusí , Theorin, Titley , Tomlinson ,
Torres Marques , Trautmann , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington , Walter, Weiier,
Wemheuer, White, Willockx , Wilson , Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Hautala, Holm, Lannoye , Lindholm ,
McKenna, Mamere, Minier, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino. Telkämper, Wolt
-

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Blot, Dillen , Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi
PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière , Fontaine, Fourçans , Grossetête, Stasi ,
Verwaerde

UPE : d Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin , Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay , Malerba, Martin Philippe, Pasty , Podestà,
Poisson , Pompidou , Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O)
PPE : Herman , Lucas Pires

20. 'Εκθεση Lange A4-01 16/97
τροπ. 92
(+)

ARE: Macartney

ELDR : Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson , Thors ,
Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González , Eriksson , González Alvarez, Jové Peres , Miranda, Mohamed Ali , Novo ,

Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppánen , Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie , Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Costa Neves , Cunha, Cushnahan , D'Andréa, De Esteban Martin , Deprez, Dimitrakopoulos ,
Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming ,
Florenz , Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch ,
Gunther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch ,
Konrad, Kristoffersen , Lambrias , Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese , Lulling , McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas , Martens , Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad , Mombaur,
Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi ,
Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Rinsche , Robles Piquer, Rovsing , Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde Lôpez, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W. G. , Viola, Virgin , von Wogau
PSE: Aparicio Sánchez, Castricum , Kerr, Marinho, Papakyriazis , Terron i Cusí
UPE : Janssen van Raay
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V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm ,
McKenna, Mamère , Millier, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-

ARE :

Barthet-Mayer,

Dupuis,

Kouchner,

Lalumière,

Leperre-Verrier,

Sainjon ,

Scarbonchi ,

Taubira-Delannon

ELDR: Monfils, Wijsenbeek
I-EDN : Berthu , Blokland, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet, Striby, van der Waal

NI : Amadeo, Blot, Dillen, Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Baudis , Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars , Decourrière , Fontaine , Fourçans, Grossetête ,
Jackson , Verwaerde

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Apolinário, Baldarelli , Balfe , Baron Crespo , Berès ,
Berger, Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe , Bösch, Cabezón Alonso, Campos , Candal , Carlotti ,
Caudron, Coates , Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,

Crampton, Cunningham , Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John , Donner, Dührkop
Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach , Graenitz, Green , Gröner, Guigou , Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne , Lage , Lange , Lindeperg, Linkohr,
Lüttge , Lööw , McCarthy , McGowan , McNally , Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David W. ,
Megahy , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle , Newens , Newman ,
Oddy , Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten , Randzio-Plath , Rapkay , Read, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley , Roubatis, Samland, Sanz Fernândez, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Sindal , Smith , Spéciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Theorin , Titley,
Tomlinson , Torres Marques, Trautmann , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington , Walter,
Weiler, Wemheuer, White. Wibe, Willockx , Wilson , Wynn

UPE : d'Aboville , Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin , Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière , Hyland, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson , Pompidou , Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner
(O)

GUE/NGL : Herzog , Moreau , Pailler
PPE : Herman , Lucas Pires

PSE : Happart

21 . Έκθεση Lange A4-0 1 16/97
τport. 39, 1 o τμήμα
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens , Haarder, Kestelijn-Sierens , La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen, Ryynänen , Spaak, Teverson,
Thors, Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González , Eriksson , González Alvarez , Jové Peres , Miranda, Mohamed Ali , Novo ,

Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppànen , Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby , van der Waal
NI : Amadeo, Häger, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini , Parigi , Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes , Argyros , Banotti , Bardong , Bennasar Tous , Berend, Böge , Brok,
Campoy Zueco, Chanterie , Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen , Costa Neves , Cunha,
Cushnahan , D'Andréa, De Esteban Martin , Deprez, Dimitrakopoulos , Donnelly Brendan, Ebner, Elles,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo , Gillis , Glasé, Goepel , Grosch , Günther,
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von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi ,
Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch ,
Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese , Lulling, McCartin, Maij-Weggen ,
Malangré, Mann Thomas , Martens, Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi ,
Peijs , Perry , Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomes Ruiz, Posselt, Pronk, Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Siso Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans , Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G. , Viola, von Wogau
PSE : Adam , Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balle, Baron
Crespo , Berès, Berger, Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe , Bosch , Cabezón Alonso, Campos ,
Candal , Carlotti, Castricum, Caudron, Coates , Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval, Corbett, Correia, Crampton , Cunningham , Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John ,
Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans , Falconer. Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti .
Görlach, Graenitz, Green , Guigou, Hänsch, Hallam , Happart, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthen , Imbeni , Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns ,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne , Lage , Lange , Lindeperg ,
Linkohr, Lüttge , Lööw, McCarthy, McGowan , McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David
W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage , Moniz, Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newens ,
Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis. Perez Royo, Peter, Piecyk , Pons Grau , van Putten ,
Randzio-Plath , Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe , Rothley, Roubatis , Samland, Sanz Fernandez,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schulz, Sindal , Smith , Speciale, Spiers , Stockmann ,
Swoboda, Tannert, Tappin, Terrôn i Cusí , Theorin , Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann , Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Wibe , Willockx ,
Wilson , Wynn , Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin , Donnay , Florio, Garosci , Giansily ,
Guinebertière, Janssen van Raay, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes,
Santini , Schaffner

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère , Müller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

-

ELDR: Monfils, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet
NI : Blot, Féret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez
PPE : Baudis , Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière , Fontaine, Fourçans , Grossetête ,
Soulier, Stenmarck, Verwaerde , Virgin
(O )
PPE : Burenstam Linder, Lucas Pires

22. Εκθεση Lange A4-01 16/97

τροπ. 39, 2o τμήμα
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, . Lalumière , Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen, Ryynänen , Spaak, Teverson ,
Virrankoski , Wiebenga
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GUE/NGL : Carnero González, Eriksson , González Alvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda,
Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppànen, Sjöstedt,
Sornosa Martínez , Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Campoy Zueco, Chanterie , Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen , Costa Neves, Cunha,
Cushnahan , D ' Andréa, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan , Ebner, Elles, Escudero, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming , Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis , Glase, Goepel , Grosch, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Heinisch, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jackson ,
Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch , Konrad, Kristoffersen ,
Lambrias , Langenhagen , Lehne , Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling , McCartin , Maij-Weggen , Malangré,
Mann Thomas , Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex ,
Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding,
Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G. , Viola, von Wogau
PSE : Adam , Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo , Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval , Corbett, Correia, Crampton , Cunningham , Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John ,
Donner, Dührkop Duhrkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam , Happart, Hardstaff,
Harrison , Haug , Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes , Hulthén , Imbeni , Iversen , Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten , Jöns , Junker, Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne ,

Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge , Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone , Mann Erika,
Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy, Metten , Miller, Miranda de Lage , Moniz, Murphy ,
Myller, Napoletano, Needle , Newens , Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo,
Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath , Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley ,
Roubatis, Samland, Sanz Fernândez, Sauquillo Pérez del Arco , Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz ,
Sindal , Smith, Speciale, Spiers , Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Terron i Cusí, Theorin, Titley,
Tomlinson, Torres Marques , Trautmann , Van Lancker, Vecchi . van Velzen Wim , Waddington, Walter,
Weiler, Wemheuer, White , Wibe , Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Baldini , Florio, Garosci , Janssen van Raay, Malerba, Santini

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

(-)

ELDR: Monfils, Wijsenbeek
I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet
NI : Amadeo, Blot, Dillen , Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Baudis, de Brémond d'Ars , Decourrière , Fontaine, Fourçans, Grossetete, Soulier, Stenmarck,
Verwaerde , Virgin

UPE : d'Aboville , van Bladel , Collins Gérard, Danesin , Donnay , Gallagher, Giansily, Guinebertière,
Hyland, Pasty , Podestà, Poisson , Pompidou , Rosado Fernandes, Schaffner
(O )
PPE : Burenstam Linder, Herman
UPE : Baldi
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23. 'Εκθεση Lange Α4-01 16/97
τροπ. 44
+

ARE: Macartney, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Riis-J0rgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors ,
Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Carnero Gonzalez, Ephremidis , Eriksson, Gonzalez Alvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed
Ali , Novo, Ojala, Papayannakis , Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson,
Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby , van der Waal
NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis , Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bôge , de Brémond d'Ars , Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Chanterie , Christodoulou , Colombo Svevo , Cornelissen , Costa Neves , Cunha, Cushnahan , D'Andrea,

Decourrière, De Esteban Martin , Deprez, Dimitrakopoulos , Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès ,
Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine , Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase , Goepel , Grosch, Grossetête, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi ,
Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch , Konrad, Kristoffersen,
Lambrias, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires , Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré ,
Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha,
Pirker, Poettering, Pomes Ruiz, Posselt, Pronk , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Robles Piquer, Rovsing, Salalranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi , Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe , Barón Crespo,
Berger, Billingham , Blak, Botz, Bowe, Bosch , Cabezón Alonso, Campos , Candal , Castricum , Coates ,
Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham ,
Dankert, David, Donnelly Alan John , Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer,
Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Hänsch , Hallam , Hardstaff, Harrison , Haug,
Hawlicek, Hendrick , Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén, Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns ,
Junker, Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lage, Lange, Linkohr,
Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan , McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. ,
Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Needle , Newens , Newman, Oddy ,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau , van Putten , Randzio-Plath,
Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin ,
Terrôn i Cusí, Theorin , Titley , Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington ,
Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe , Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye , Lindholm, McKenna, Mamère , Müller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

(-)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Leperre-Verrier, Sainjon , Scarbonchi
I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI : Amadeo, Blot, Dillen , Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi
PPE : Herman , Verwaerde

PSE : Baldarelli , Berès , Bontempi , Carlotti , Caudron , Colajanni , Darras , Desama, Dury , Fantuzzi , Fouque ,

Ghilardotti , Guigou , Imbeni , Lindeperg, Marinucci , Napoletano, Roubatis, Speciale, Vecchi
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin , Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay , Malerba, Pasty , Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner
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(O)
ARE : Lalumière

GUE/NGL : Herzog
PPE : Kellett-Bowman , Provan , Stewart-Clark

24. 'Εκθεση Lange A4-0 1 16/97

τροπ. 47
(+)

ARE : Macartney, Taubira-Delannon

ELDR : Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens , Haarder, Kestelijn-Sierens , La Malfa, Larive , Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen, Ryynänen, Spaak,
Teverson , Thors, Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González , Eriksson , González Alvarez , Jové Peres , Miranda, Mohamed Ali , Novo ,

Ojala, Papayannakis , Puerta, Seppànen , Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN : Blokland. Sandbæk, Striby , van der Waal

NI : Hager. Kronberger, Linser. Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes , Argyros, Banotti , Bardong. Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco , Chanterie , Christodoulou , Colombo Svevo,
Cornelissen , Costa Neves, Cunha, Cushnahan , D'Andréa, De Esteban Martin , Deprez, Dimitrakopoulos ,
Ebner, Escudero , Estevan Bolea. Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming ,
Florenz, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo , Garriga Polledo, Gillis , Glase, Goepel , Grosch ,
Günther, von Habsburg. Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Heinisch . Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann . Koch, Konrad,
Kristoffersen , Lambrias , Langenhagen , Lehne . Lenz. Liese. Lulling . MeCartin , Maij-Weggen , Malangré ,
Mann Thomas , Martens , Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack . Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex . Piha,
Pirker, Poettering , Pomés Ruiz. Posselt, Pronk. Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Robles Piquer, Rovsing , Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas , Sonneveld, Stenmarck , Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis ,
Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W. G. , Viola , Virgin , von Wogau

PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sånchez , Apolinário, Balfe, Baron Crespo,
Berger, Billingham , Blak , Botz. Bowe, Bösch , Cabezón Alonso. Campos , Candal , Castricum , Coates ,
Colino Salamanca, Collins Kenneth D. . Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton . Cunningham ,
Dankert, David, Donnelly Alan John , Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer,
Fayot, Gebhardt, Görlach , Graenitz, Green , Gröner, Hänsch, Hallam , Hardstaff, Harrison , Haug ,
Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes. Hulthén , Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns ,
Junker, Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl . Kuhn , Kuhne , Lage , Lange , Linkohr,
Lüttge , Lööw , McCarthy , McGowan , McNally , Malone , Mann Erika, Marinho . Martin David W. ,
Megahy , Metten , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy , Myller, Needle , Newens , Newman . Oddy ,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo , Peter, Piecyk . Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath ,
Rapkay , Read, Roth-Behrendt , Rothe, Rothley . Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith , Spiers , Stockmann . Swoboda, Tannert, Tappin ,
Terron i Cusí, Theorin , Titley , Tomlinson , Torres Marques , Van Lancker, van Velzen Wim , Waddington ,
Walter, Weiler, Wemheuer. White , Wibe , Willockx , Wilson . Wynn , Zimmermann
UPE: Janssen van Raay

V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk , Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye , Lindholm , McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkamper,
Wolf
-)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon , Scarbonchi
GUE/NGL : Herzog, Pettinari
I-EDN : Berthu . Fabre-Aubrespy , de Gaulle , Souchet
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NI : Amadeo, Blot, Féret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi
PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête,
Herman , Soulier, Stasi , Verwaerde

PSE : Baldarelli , Berès, Bontempi , Carlotti , Caudron , Colajanni , Darras , Desama, Dury , Fantuzzi , Fouque ,
Ghilardotti , Guigou, Imbeni , Lindeperg, Marinucci , Napoletano, Roubatis, Speciale, Vecchi

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin , Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily , Guinebertière , Hyland, Malerba, Pasty, Podestà , Poisson , Pompidou , Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner
(O )
PPE : Kellett-Bowman , Lucas Pires , Provan , Stewart-Clark

25. Εκθεση Lange A4-01 16/97

τροπ. 48
(+)

ARE : Macartney , Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils , Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen , Ryynänen , Spaak.
Teverson, Thors , Virrankoski . Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson , González Alvarez, Jové Peres, Miranda, Ojala, Papayannakis,
Puerta, Seppànen , Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal
NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Argyros , Banotti , Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge , de Brémond d'Ars , Brok ,
Burenstam Linder, Camisón Asensio , Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo,
Cornelissen , Costa Neves , Cunha, Cushnahan , D'Andréa, De Esteban Martin , Deprez, Dimitrakopoulos,
Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming,
Florenz , Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad,
Kristoffersen , Lambrias , Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese , Lucas Pires , Lulling, McCartin ,
Maij-Weggen , Malangré , Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pirker, Poettering , Pomés Ruiz , Posselt, Pronk , Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing. Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas , Sonneveld, Stenmarck , Theato, Thyssen ,
Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W. G. ,
Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sånchez , Apolinário, Balfe, Baron Crespo,
Berger, Billingham , Blak, Botz, Bowe, Bösch , Cabezón Alonso, Campos, Candal , Castricum, Coates ,
Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton , Cunningham,
Dankert, David, Donnelly Alan John , Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ett1 , Evans, Falconer,
Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Hänsch , Hallam , Hardstaff, Harrison , Haug ,
Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes , Hulthén, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou , Katiforis ,
Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lange , Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan ,
McNally , Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Megahy , Metten , Miller, Miranda de Lage,
Murphy , Myller, Needle , Newens, Newman , Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo, Peter,
Piecyk, Pons Grau , van Putten , Randzio-Plath, Rapkay, Read , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roubatis ,
Samland, Sanz Fernândez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer. Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith ,
Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terron i Cusí, Theorin , Titley , Tomlinson , Torres
Marques, Van Lancker, van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe,
Willockx , Wynn , Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk , Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino , Telkämper,
Wolf
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ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi
I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet

NI : Amadeo, Blot, Dillen , Féret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE: Baudis , Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetete, Herman , Soulier, Stasi , Verwaerde

PSE : Baldarelli , Berès, Bontempi , Carlotti , Caudron , Colajanni , Darras, Desama, Dury, Fantuzzi , Fouque,
Ghilardotti , Guigou , Imbeni , Lindeperg, Marinucci , Napoletano, Speciale, Vecchi
UPE : d'Aboville , Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin , Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière , Hyland, Janssen van Raay, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson , Pompidou ,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner
(O)
PPE : Kellett-Bowman , Provan

26. Εχθεση Lange A4-01 16/97
τpoπ. 50
+

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak , Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen , Ryynänen, Spaak,
Teverson , Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Carnero González , Eriksson , González Alvarez , Jové Peres , Miranda , Mohamed Ali , Novo ,

Ojala, Papayannakis, Puerta, Seppánen , Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby , van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes , Argyros, Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie , Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Costa Neves , Cunha, Cushnahan , D'Andréa, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos ,
Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming , Florenz,
Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase , Goepel , Grosch , Giinther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz
San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias,
Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas , Martens ,
Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing ,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó
Cruellas , Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W. G. , Viola, Virgin , von Wogau
PSE: Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário, Balfe, Baron Crespo,
Berger, Billingham, Botz, Bowe , Bosch, Cabezón Alonso, Campos , Candal , Castricum , Coates, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton , Cunningham, Dankert,
Donnelly Alan John , Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer, Fayot, Gebhardt,
Görlach , Graenitz, Green , Groner, Hànsch , Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén , Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jons , Junker, Karamanou ,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lage , Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw ,
McGowan , McNally, Malone , Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Megahy, Metten , Miller, Miranda
de Lage, Moniz, Murphy , Myller, Needle, Newens , Newman , Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis,
Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten , Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roubatis , Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Smith, Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin , Terrôn i Cusí, Theorin ,
Titley , Tomlinson, Torres Marques , Van Lancker, van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe , Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann
UPE : Janssen van Raay
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V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Millier, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

(-

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

GUE/NGL : Pettinari

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
NI : Amadeo, Blot, Feret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi

PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière , Filippi , Fontaine , Fourçans ,
Grossetête , Herman , Soulier, Stasi , Verwaerde

PSE : Baldarelli , Beres, Bontempi , Canotti , Caudron, Colajanni , Darras , Desama, Dury , Fantuzzi , Fouque ,
Ghilardotti , Guigou, Imbeni , Lindeperg , Marinucci , Napoletano, Speciale , Trautmann, Vecchi
UPE : d'Aboville , Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin , Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty , Podestà. Poisson , Pompidou, Rosado
Fernandes , Santini

( O)

PPE : Kellett-Bowman , Lucas Pires , Provan

27. Εκθεση Lange A4-01 16/97
τροπ. 74

(+)

ARE :

Barthet-Mayer,

Dupuis,

Kouchner,

Lalumière,

Leperre-Verrier,

Sainjon ,

Scarbonchi ,

Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq , de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive , Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen , Ryynänen, Spaak,
Teverson , Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Carnero Gonzalez , Eriksson , Gonzalez Alvarez, Herzog, Jové Peres , Miranda, Mohamed Ali ,
Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby , van der Waal
NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas , Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge , Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo,
Cornelissen , Costa Neves , Cunha, Cushnahan , D'Andréa, De Esteban Martin , Deprez, Dimitrakopoulos,
Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming,
Florenz, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch ,
Günther, von Habsburg , Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch , Konrad,
Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen , Lehne , Lenz, Liese , Lucas Pires , Lulling , McCartin ,
Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas , Martens , Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack , Palacio
Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans,
Trakatellis , Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von
Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sânchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón
Crespo, Berès, Berger, Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos ,
Candal , Carlotti , Castricum , Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval ,
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Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John , Donner,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Groner, Guigou, Hànsch, Hallam , Hardstaff, Harrison , Haug ,
Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén , Imbeni , Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten ,
Jons , Junker, Karamanou, Katiforis , Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci , Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman , Oddy, Paasilinna, Paasio. Papakyriazis , Pérez Royo, Peter,
Piecyk, Pons Grau, van Putten , Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roubatis ,
Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,
Smith, Speciale , Spiers , Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrôn i Cusí, Theorin, Titley , Tomlinson, Torres
Marques, Trautmann , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer,
White , Wibe, Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann
UPE : Janssen van Raay
9

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère , Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino , Telkämper,
Wolf

(-)
ELDR : Nordmann

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy , de Gaulle , Souchet
NI : Amadeo, Blot, Féret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Parigi
PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière , Fontaine , Fourçans , Grossetête ,
Herman , Soulier, Stasi , Verwaerde

UPE : d'Aboville , Baldi . Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin , Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily , Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson, Pompidou , Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner
(O )
PPE : Kellett-Bowman , Provan

28. Εκθεση Lange A4-01 16/97
σύνολο

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière , Leperre-Verrier, Macartney , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR : Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst. Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck , Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen , Ryynänen , Spaak, Teverson,
Thors, Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González , Eriksson , Gonzalez Alvarez , Jové Peres , Manisco, Miranda, Mohamed

Ali , Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppànen , Sjöstedt, Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby , van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas , Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie , Christodoulou . Colombo Svevo , Cornelissen, Costa Neves,
Cunha, Cushnahan , D'Andréa, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero , Este van
Bolea, Fabra Vallès , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo , Garriga Polledo , Gillis , Glase , Goepel , Grosch , Günther, von Habsburg ,
Habsburg-Lothringen , Hatzidakis , Heinisch , Hernandez Mollar. Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel ,

Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch , Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen ,
Lehne , Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack , Palacio Vallelersundi , Peijs. Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés
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Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jimenez, Robles Piquer, Rovsing ,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin , von Wogau

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez , Apolinário, Balfe, Barón Crespo, Berger,
Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bosch , Cabezón Alonso, Campos , Candal , Castricum , Coates, Colajanni ,
Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham ,
Dankert, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Duhrkop, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer,
Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green , Gröner, Hänsch , Hallam ,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen ,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns, Junker, Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl ,
Kuhn , Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy, McGowan , McNally, Malone, Mann
Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Metten , Miller, Miranda de Lage, Moniz , Murphy ,
Myller, Napoletano, Needle, Newens , Newman , Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo,
Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley .
Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz ,
Sindal , Smith, Speciale , Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin , Terron i Cusí, Theorin , Titley,
Tomlinson , Torres Marques , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiier,
Wemheuer, White , Wibe, Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdort , Hautala, Holm .

Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

-

ELDR: Monfils, Nordmann , Wijsenbeek

I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet
NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Parigi
PPE : Herman , Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Collins Gerard, Danesin , Donnay , Florio, Gallagher, Garosci , Giansily,
Guinebertière , Hyland, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes , Santini ,
Schaffner

( O)

ARE: Sainjon
GUE/NGL : Herzog , Moreau
NI : Dillen , Vanhecke

PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d Ars , Cassidy, Corrie , Decourrière, Donnelly Brendan ,
Elles, Filippi , Fontaine , Fourçans, Grossetête, Jackson , Kellett-Bowman , Provan, Soulier, Spencer, Stasi
PSE : Baldarelli , Beres, Bontempi , Canotti , Caudron, Darras , Dury, Guigou, Lindeperg, Trautmann

UPE : van Bladel , Janssen van Raay

29. Εκθεση Eisma A4-0099/97

παρ. 17
(+)

ARE: Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Scarbonchi , Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Boogerd-Quaak , Brinkhorst, Cox , De Clercq , de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Goerens , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive , Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen , Ryynänen ,
Spaak, Teverson , Thors , Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero Gonzalez , Ephremidis, Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog , Jové Peres , Miranda,
Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppànen, Sjöstedt,
Sornosa Martinez , Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk , Striby , van der Waal
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NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas , Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars , Brok , Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Chanterie , Christodoulou , Colombo Svevo , Cornelissen , Cunha, Cushnahan , D'Andréa, Decourrière , De

Esteban Martin , Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles , Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête,
Giinther, von Habsburg , Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch,
Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese . Lucas Pires , Lulling, McCartin ,
Maij-Weggen , Malangré , Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex, Piha, Pirker, Poettering , Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan ,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing , Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi ,
Stenmarck , Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis , Valverde López. Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin , von Wogau

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron Crespo,
Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch , Cabezón Alonso, Campos , Candal , Carlotti ,
Castricum , Caudron , Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett,
Correia, Crampton , Cunningham , Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John , Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz. Green , Gröner, Hänsch , Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug , Hawlicek, Hendrick,
Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns, Junker,
Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne , Lage , Lange , Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan , McNally, Malone , Mann Erika, Marinucci , Martin David
W. , Megahy, Metten , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy , Myller, Napoletano, Needle , Newman ,
Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo , Peter, Piecyk, Pons Grau , van Putten , Randzio-Plath ,
Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Sanz Fernândez , Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Spéciale , Spiers , Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin , Terrôn
i Cusí, Theorin , Titley , Tomlinson , Torres Marques , Trautmann . Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim ,
Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Wibe , Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann
UPE : d'Aboville, Baldi , Collins Gerard, Danesin , Donnay , Florio , Gallagher, Garosci , Guinebertière ,
Hyland, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson, Pompidou , Rosado Fernandes , Santini . Schaffner
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk , Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Muller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-)
PPE : Herman

UPE : Baldini

( O)

I-EDN : Berthu , de Gaulle , Souchet

NI : Dillen, Féret, Lang Cari , Martinez, Vanhecke
PPE : Corrie

30. 'Εκθεση González Alvarez A4-01 17/97

παρ. 6
(+)

ARE: Dupuis, Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi , Taubira-Delannon
ELDR : Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens , La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann ,
Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen , Ryynänen , Spaak, Teverson. Thors, Wiebenga
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GUE/NGL : Carnero Gonzålez, Eriksson, Gonzalez Alvarez, Jové Peres, Mohamed Ali , Ojala,
Papayannakis , Pettinari , Puerta, Seppänen , Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson
I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas , Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous , Berend, Böge, de
Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Colombo Svevo ,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan , D'Andréa, Decourrière , De Esteban Martin , De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos , Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi ,
Flemming , Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga
Polledo, Gillis , Glase , Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen ,
Hatzidakis , Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen , Lehne , Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström , Mayer,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila,
Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk ,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Stasi ,
Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde , Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo , Berès, Berger, Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe , Bosch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal , Canotti , Castricum, Coates , Colajanni , Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,
Crampton , Cunningham , Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John , Dührkop Dührkop, Dury ,
Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fayot, Fouque , Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green,
Groner, Guigou, Hànsch , Hallam , Hardstaff, Harrison , Haug , Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes ,
Hulthén , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann,
Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange , Lindeperg, Linkohr, Liittge , Lööw , McCarthy , McGowan ,
McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. . Megahy, Metten , Miller, Miranda
de Lage, Moniz, Murphy, Napoletano, Needle, Newens , Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis ,
Perez Royo, Peter, Piecyk , Pons Grau , van Putten , Randzio-Plath , Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe ,
Roubatis, Samland, Sanz Fernândez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,
Smith, Speciale, Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin , Terrôn i Cusí, Theorin , Titley,
Tomlinson , Torres Marques, Trautmann , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington , Walter,
Weiler, Wemheuer, White , Wibe , Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann
V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper
(-

ELDR: De Clercq , Monfils, Mulder, Virrankoski , Wijsenbeek
GUE/NGL : Moreau

I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
NI : Amadeo, Blot, Féret, Lang Cari , Le Rachinel . Martinez, Parigi

PPE : Bernard-Reymond, Cassidy , Corrie, Donnelly Brendan , Elles , Jackson , Kellett-Bowman , Perry ,
Provan

UPE : d'Aboville , Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin, Donnay , Florio , Gallagher,
Garosci , Giansily , Guinebertière , Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson ,
Pompidou , Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
( O)
ELDR : Cox , Fassa

NI : Dillen , Vanhecke
PPE : Herman

UPE : Hyland
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31 . 'Εκθεση Gonzalez Alvarez Α4-01 17/97

παρ. 7,1ο τμήμα
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney , Scarbonchi , Taubira-Delannon
ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive , Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson ,
Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen , Ryynänen , Teverson , Thors , Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González , Eriksson , González Alvarez , Jové Peres , Miranda, Mohamed Ali , Novo ,

Ojala, Papayannakis , Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppànen , Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby , van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong , Baudis , Bennasar Tous, Berend, Böge,
Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo,
Cornelissen , Cunha, Cushnahan , D'Andréa, Decourrière , De Esteban Martin , De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos , Ebner. Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi ,
Flemming , Florenz, Fontaine, Fourçans , Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga
Polledo, Gillis , Glase , Goepel , Grosch , Grossetête, Günther, von Habsburg , Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman ,

Keppelhoff-Wiechert,

Kittelmann ,

Koch ,

Konrad,

Kristoffersen ,

Lambrias,

Langenhagen , Lehne , Lenz, Liese, Lucas Pires , Lulling, McCartin , Maij-Weggen , Malangré , Mann
Thomas, Martens , Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha,
Pirker, Poettering , Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack , Reding, Redondo
Jiménez, Robles Piquer, Rovsing , Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger,
Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Stasi , Theato, Thyssen , Tindemans , Trakatellis , Valverde
Lopez , Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, von Wogau

PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe , Bösch, Cabezón Alonso, Candal , Carlotti ,
Castricum , Caudron , Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett,
Correia, Crampton , Cunningham , Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque , Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach , Graenitz, Green , Gröner, Guigou , Hänsch , Hallam , Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek ,
Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén , Imbeni , Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns, Junker,
Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lage, Lange , Lindeperg ,
Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy , McGowan , McNally , Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy , Metten , Miller, Miranda de Lage . Moniz , Murphy , Napoletano, Needle ,
Newens , Newman , Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pons Grau , van Putten ,
Randzio-Plath , Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Samland , Sanz Fernândez, Sauquillo
Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith , Spéciale, Spiers , Stockmann ,
Swoboda, Tannert, Tappin , Terron i Cusí, Theorin , Titley , Tomlinson . Torres Marques , Trautmann , Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx ,
Wilson , Wynn , Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye , McKenna, Millier, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper
(-

ELDR: De Clercq, Spaak

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
NI : Amadeo, Blot, Féret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez, Parigi
PPE : Bernard-Reymond, de Brémond d ' Ars , Cassidy , Corrie , Donnelly Brendan, Herman , Jackson ,
Perry, Stenmarck, Verwaerde, Virgin

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin , Donnay , Gallagher, Garosci ,
Giansily , Guinebertière, Janssen van Raay , Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson , Pompidou ,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner

( O)
ELDR : Monfils
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32. Έκθεση Gonzâlez. Alvarez Α4-01 1 7/97

παρ. 7, 3ο τμήμα
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi , Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i
Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens , La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson ,
Plooij-van Gorsel , Riis-Jõrgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski
GUE/NGL : Carnero González, Eriksson , González Alvarez, Jové Peres , Miranda, Mohamed Ali , Novo,

Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Parigi , Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous , Berend, Böge ,
Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie , Christodoulou , Colombo Svevo,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan , D ' Andrea, Decourrière, De Esteban Martin , De Melo, Deprez.
Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi ,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga
Polledo, Gillis , Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Hatzidakis ,
Fleinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen , Lehne , Lenz.
Liese, Lucas Pires, McCartin , Maij-Weggen, Malangre, Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström ,
Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten .
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jimenez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi ,
Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez , Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G. , Viola, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos ,
Candal , Canotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i ·
Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John,
Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach , Graenitz, Gröner, Hänsch , Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug , Hawlicek, Hendrick, Hindley ,
Hoff, Hughes, Hulthen , Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou ,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange , Lindeperg , Linkohr, Lüttge ,
Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Megahy ,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Napoletano , Needle, Newens , Newman , Oddy ,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Pons Grau , van Putten , Read, Roth-Behrendt,
Samland, Sanz Fernândez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,
Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Terron i Cusí, Theorin , Titley , Tomlinson ,
Torres Marques , Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiier,
Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth , Tamino, Telkämper
-

ELDR: De Clercq, Montils, Spaak, Wijsenbeek

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Souchet
NI : Blot, Féret, Lang Cari , Le Rachinel , Martinez

PPE : de Brémond d'Ars , Cassidy , Corrie , Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman , Perry ,
Provan, Spencer, Stenmarck, Verwaerde, Virgin

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Giansily ,
Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson , Pompidou .
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner
(O)

ELDR: Cox , de Vries, Fassa, Wiebenga
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33. 'Εκθεση Ghilardotti Α4-01 1 5/97

ψήφισμα
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen, Ryynänen , Spaak, Teverson,
Thors, Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, Eriksson , González Alvarez, Herzog, Jové Peres, Miranda,
Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppànen, Sjöstedt, Sornosa
Martínez , Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk

NI: Amadeo, Feret, Parigi

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous,
Bernard-Reymond, Bôge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Campoy Zueco, Chanterie,
Christodoulou , Colombo Svevo , Cornelissen , Cunha, Cushnahan , D'Andréa, Decourrière , De Melo ,

Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine ,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch , Grossetête,
Gunther, Hatzidakis, Imaz San Miguel , Kittelmann, Kristoffersen, Lenz, McCartin, Maij-Weggen, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri ,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés
Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi , Stenmarck, Theato,
Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde Lôpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett,
Correia, Crampton , Cunningham , Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Green, Grôner, Guigou , Hansch, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén , Imbeni , Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jons, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne , Lage, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone , Mann Erika, Marinucci , Martin David
W. , Megahy , Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo , Pons Grau, van Putten , Rapkay, Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin, Terrôn i
Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim,
Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Wilson , Wynn, Zimmermann

UPE : Baldi , Crowley, Danesin, Donnay, Gallagher, Kaklamanis, Podestà, Rosado Fernandes
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-

I-EDN : Fabre-Aubrespy, de Gaulle

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Berend, Cassidy, Corrie, Donnelly Brendan , Elles, Hoppenstedt, Jackson , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Langen , Lehne, Malangré, Mombaur, Nassauer, Perry
UPE : Baldini , Collins Gerard , Florio , Malerba, Santini
(O)
I-EDN : Berthu

NI : Dillen , Martinez
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ΡΡΕ: von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Koch, Konrad, Langenhagen, Liese, Lulling, Posselt, Provan,
Schiedermeier

UPE : Poisson, Pompidou

34. ΚΨ Αλβανία

τροπ. 3
(+)

GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Alvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco,
Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppànen,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI : Sichrovsky
PSE : Karamanou , Katiforis , Kokkola, Roubatis
UPE : Kaklamanis

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(-)

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen, Spaak , Teverson , Virrankoski , Wiebenga
I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, Striby, van der Waal

NI : Amadeo, Dillen, Parigi , Vanhecke
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bôge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen , Cunha, Cushnahan, D'Andréa,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Heinisch , Herman , Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen ,
Lambrias , Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin , Maij-Weggen ,
Malangré, Mann Thomas , Martens , Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi ,
Peijs , Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger,
Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Valverde Lôpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin,
von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Candal ,
Carlotti , Castricum, Caudron, Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval , Correia, Crampton ,
Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp,
Elliott, Ettl , Evans, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green, Groner,
Guigou, Hànsch, Hallam , Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hulthén,
Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jons, Junker, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage,
Lange, Lindeperg , Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McNally, Malone, Mann Erika,
Marinucci , Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens , Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van

Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Smith, Spiers , Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrôn i Cusí, Theorin ,
Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, van Velzen Wim , Waddington , Walter,
Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
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UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci ,
Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O)
I-EDN : Berthu , Nicholson

35. ΚΨ Αλβανία

τροπ. 4
(+)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , De Clercq , de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Haarder, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Ryynänen ,
Spaak, Teverson, Virrankoski , Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, Eriksson , González Alvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco,
Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppànen,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI : Hager, Linser, Lukas , Raschhofer, Sichrovsky
PSE : Falconer, Katiforis , Kerr, Kokkola, Roubatis , Smith
UPE : Kaklamanis

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf , Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

I-EDN : Blokland, Nicholson , Striby, van der Waal
NI : Amadeo, Dillen, Parigi , Vanhecke

PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen , Cunha, Cushnahan, D'Andréa,
Decourrière, De Esteban Martin , De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan , Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch , Grossetête, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch, Herman , Hernandez Mollar, Imaz San
Miguel , Kellett-Bowman , Kittelmann , Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langen , Lehne , Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens ,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering ,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack , Reding, Robles Piquer, Rovsing ,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis , Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde , Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe , Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Candal ,
Carlotti , Castricum, Caudron , Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton,
Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp,
Elliott, Ettl, Evans , Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hulthén, Imbeni ,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns , Junker, Kindermann, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage , Lange , Lindeperg ,
Linkohr, Lüttge , Lööw , McCarthy , McGowan , McNally , Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David
W. , Megahy, Metten , Miller, Miranda de Lage , Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens ,

Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pons Grau , van Putten, Rapkay , Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sanz Fernândez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Spiers , Stockmann , Swoboda, Tannert, Terron i Cusí, Theorin , Titley , Tomlinson,
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Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington , Walter, Weiier,
Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d'Aboville, Baldi , Baldini , Crowley , Danesin , Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Guinebertière,
Malerba, Pasty, Podestà, Poisson , Pompidou , Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O)
I-EDN : Berthu
PPE : Stasi

36. KΨ Αλβανία
σύνολο

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell ' Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Haarder, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van
Gorsel , Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari
I-EDN : Blokland, Nicholson , Striby , van der Waal
NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Parigi , Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes , Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen , Cunha, Cushnahan, D'Andréa,
Decourrière, De Esteban Martin , De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan , Ebner, Elles ,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernandez-Albor, Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel ,
Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch , Herman ,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langen , Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan ,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Theato,
Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde Lôpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin , von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sânchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Campos , Candal ,
Carlotti , Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton ,
Cunningham , Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John , Duhrkop Dührkop, Dury , Elchlepp,
Elliott, Ettl , Evans , Fantuzzi , Fayot, Fouque , Gebhardt, Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam , Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek , Hendrick, Hoff, Hulthén, Imbeni , Iversen,

Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns , Junker, Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl ,
Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy, McGowan, McNally, Malone ,
Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz,
Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newens , Newman , Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez
Royo, Peter, Pons Grau, van Putten , Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis , Samland, Sanz
Fernândez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith , Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Theorin , Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann , Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe , Willockx , Wilson ,
Wynn , Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Crowley , Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Guinebertière,
Kaklamanis , Malerba, Pasty , Podestà, Poisson , Pompidou , Rosado Fernandes, Santini , Schaffner

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lannoye,
Lindholm , McKenna, Millier, Roth , Tamino, Telkämper, Wolf
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GUE/NGL : Ephremidis, Manisco, Miranda, Novo, Ribeiro, Theonas
I-EDN : Fabre-Aubrespy
V : Ripa di Meana
(O )

GUE/NGL : Camero González , Eriksson , González Alvarez , Jové Peres , Mohamed Ali , Moreau , Puerta,

Seppànen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Sandbæk

NI : Dillen , Vanhecke

PSE : Falconer, Hindley
V : Schroedter

37. ΚΨ Χονγκ-Κονγκ
+

ΛΚΕ : Barthet-Mayer, Dell Alba, Dupuis, Lalumière , Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, Dybkjær, Frischenschlager, Gasòliba i
Böhm, Haarder, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen,
Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Novo

I-EDN: Berthu, Blokland, Nicholson, Sandbæk, Striby , van der Waal

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Parigi , Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Argyros, Banotti , Bardong , Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, de Brémond d'Ars, Brok,
Camisón Asensio, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andréa,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz,

Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase,
Goepel , Grosch, Grossetête , Giinther, Hatzidakis, Heinisch , Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas , Martens , Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi ,
Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Robles
Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Spencer, Stasi , Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Baldarelli , Balfe, Baron Crespo, Berès, Berger,
Bontempi, Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Colajanni , Colino
Salamanca, Corbett, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John,
Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green, Gröner, Guigou , Hänsch, Hallam , Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hoff, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker,
Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan , McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David W. ,
Metten , Miller, Miranda de Lage, Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read,.
Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sanz Fernåndez, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Theorin, Titley , Tomlinson , Torres Marques, Trautmann, Van Lancker,

Vecchi , van Velzen Wim , Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Danesin, Donnay, Florio, Garosci , Guinebertière, Malerba, Pasty,
Podestà, Poisson , Rosado Fernandes , Santini
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V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lindholm,
McKenna, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(-

GUE/NGL : Ephremidis, Moreau, Theonas
(O)

GUE/NGL : Carnero González, Eriksson, González Alvarez, Ojala, Pettinari, Puerta, Seppànen, Sjöstedt,
Sornosa Martinez , Svensson

NI : Dillen , Vanhecke

PPE : von Habsburg, Habsburg-Lothringen

PSE: Aparicio Sánchez, Apolinário, Campos, Colom i Naval ,» Correia, Hindley, Lage, Marinho, Moniz,
Terrón i Cusí

UPE : Schaffner

38. B4-0293/97

Υεμένη
(+)

ARE: Dupuis, Kouchner, Macartney, Scarbonchi
ELDR: Bertens, Cox , de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson ,
Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL : Ephremidis , Eriksson, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Pettinari , Sornosa Martínez,
Theonas

I-EDN : Blokland, van der Waal

NI: Blot, Dillen, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke

PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, Böge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea,
Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Grossetête,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese,
Lulling, McCartin, Maij-Weggen , Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G. , Verwaerde, von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sânchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Ettl, Falconer, Fantuzzi ,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle,
Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe,
Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter,
Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE : Baldi , Baldini, Gallagher, Rosado Fernandes, Santini
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

39. 'Εκθεση Adam A4-0122/97

τροπ. 11
(+)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van
Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek
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GUE/NGL : Ephremidis, Gonzalez Alvarez
I-EDN : Blokland , van der Waal

NI : Amadeo, Dillen , Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky , Vanhecke
PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, Böge, de Brémond d Ars, Camison Asensio, Campoy Zueco,
Christodoulou , Colombo Svevo , Cunha, De Esteban Martin , Escudero , Estevan Bolea, Ferber, Ferrer,

Filippi , Flemming , Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase , Goepel , Grossetête , Giinther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen , Heinisch , Imaz San Miguel , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert,
Klaß, Koch, Kristoffersen , Lambrias , Langen , Langenhagen , Lenz, Liese, Lulling , McCartin ,
Maij-Weggen , Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry , Poettering , Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas,
Sonneveld , Soulier, Stenmarck , Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis , Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G. , von Wogau

PSE : Adam, Aparicio Sânchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D. , Correia,
Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury , Elliott, Ettl , Falconer, Fantuzzi , Görlach ,
Graenitz, Hallam , Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann , Krehl ,
Kuhn , Kuhne , Lindeperg, McGowan , Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Myller, Needle,
Newens, Newman , Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten , Rapkay , Roth-Behrendt, Rothe , Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer,
White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye , McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
-)

ARE : Kouchner, Macartney , Scarbonchi
PPE : Herman , Verwaerde

UPE : d'Aboville , Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
(O )
GUE/NGL : Gutiérrez Díaz , Sornosa Martínez , Theonas

PPE : Cassidy , Corrie
PSE : Andersson Jan

40. 'Εκθεση Adam A4-0122/97

τροπ. 32
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
PPE : de Brémond d'Ars , Grossetête , Verwaerde

UPE : Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
-

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Montils , Mulder, Nordmann, Olsson,
Plooij-van Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Gutierrez Diaz

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero , Estevan Bolea, Fabra Vallès , Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming , Fontaine, Fraga Estevez, Funk , Gillis, Glase , Goepel , Günther, von Habsburg ,
Habsburg-Lothringen, Heinisch , Herman , Imaz San Miguel , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann , Klaß, Koch , Kristoffersen , Lambrias, Langen, Lenz, Liese , Lulling, McCartin , Maij-Weggen ,
Martens , Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry ,
Poettering, Posselt, Provan , Schiedermeier, Schwaiger, Secchi . Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
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Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans,
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

Trakatellis,

Valverde

Lopez,

Varela

PSE : Adam , Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton , Dankert, Desama, Duhrkop Duhrkop, Dury , Elliott, Etti , Falconer,
Fantuzzi , Görlach , Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug , Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lindeperg, McGowan , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller,
Needie, Newens, Newman , Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten , Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe ,
Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert , Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter,
Wemheuer, White , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Holm , Lannoye , McKenna, Roth , Schroedter, Tamino, Wolf
(O )

GUE/NGL : Eriksson , González Alvarez, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Dillen , Vanhecke
UPE : Baldi , Baldini

41 . Έκθεση Adam A4-0122/97

τροπ. 33
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney , Scarbonchi
GUE/NGL : Novo, Ribeiro
I-EDN : Blokland , Souchet, van der Waal

PPE : Grossetête , Imaz San Miguel , Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty , Rosado Fernandes, Santini
-

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson,
Plooij-van Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camison Asensio, Campoy Zueco , Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,
Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase , Goepel , Günther, von Habsburg ,
Habsburg-Lothringen, Heinisch , Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß,
Koch , Kristoffersen , Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz, Liese , Lulling , McCartin, Maij-Weggen ,

Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry ,
Poettering, Posselt, Provan , Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier,
Spencer, Stenmarck, Theato , Thyssen , Tindemans , Trakatellis , Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G. , von Wogau

PSE : Adam , Andersson Jan , Aparicio Sânchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Correia, Cot,
Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl , Falconer, Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam,

Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kindermann , Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg ,
McGowan, Martin David W. , Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman , Oddy ,
Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten , Rapkay, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith,
Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk , Holm , Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O)

GUE/NGL : Eriksson , González Alvarez, Sornosa Martínez , Theonas
NI : Dillen , Vanhecke
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42. 'Εκθεση Adam. Α4-0122/97

τροπ. 34
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz , Novo, Theonas
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
PPE : de Brémond d'Ars , Grossetête, Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
-

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,

Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Giinther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan , Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis , Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage,
Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White, Willockx , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O)
GUE/NGL : Eriksson , González Alvarez , Sornosa Martínez
NI : Dillen , Vanhecke

43. Έκθεση Adam A4-0122/97

τροπ. 36
W

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
PPE : Grossetête, Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
-

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van
Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Colombo Svevo,
Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Ferrer, Filippi,
Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis , Glase, Goepel , Günther, von Habsburg,
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Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin,
Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry ,
Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis , Valverde Lopez, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezon Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti , Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Krehl , Kuhn, Kühne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miranda de Lage, Moniz,
Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White, Willockx , Wilson , Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O)

GUE/NGL : Eriksson , Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Novo, Ribeiro , Sornosa Martínez , Theonas
NI : Dillen , Vanhecke

44. 'Εκθεση Adam A4-0122/97

τροπ. 56
(+)

GUE/NGL : Novo, Ribeiro

I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
NI : Amadeo
PPE : Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes , Santini
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(-)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Cox , de Vries , Dybkjær, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel ,
Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson , González Alvarez, Gutiérrez Díaz , Sornosa Martínez

NI : Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero , Estevan Bolea, Fabra Valles , Ferber,

Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen , Heinisch, Herman, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz,
Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens , Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer,
Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis,
Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezon Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop , Dury , Elliott, Etti , Falconer, Fantuzzi ,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Krehl , Kuhn, Kühne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Walter, Wemheuer, White , Willockx ,
Wilson , Zimmermann
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(O)
GUE/NGL : Theonas

NI : Dillen , Vanhecke

45. 'Εκθεση Adam A4-0122/97

τροπ. 31
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
PPE : Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
-

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Lindqvist, Monfils , Mulder, Olsson , Plooij-van Gorsel , Wiebenga,
Wijsenbeek

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong , Bennasar Tous , Camison Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen , Heinisch, Herman , Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin ,
Maij-Weggen , Martens , Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs , Perry, Poettering, Posselt, Provan , Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

PSE: Adam , Andersson Jan, Aparicio Sânchez, Apolinario, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury , Elliott, Ettl , Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann , Krehl , Kuhn , Kuhne, Lindeperg , McGowan , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer,
White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O)

GUE/NGL : Eriksson , González Alvarez , Gutiérrez Díaz , Mohamed Ali , Sornosa Martínez
NI : Dillen , Vanhecke

46. Έκθεση Adam A4-01 22/97

τροπ. 45
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz , Mohamed Ali

I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
NI : Amadeo

PPE : de Brémond d'Ars , Grossetête , Verwaerde
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UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(-

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson , Plooij-van Gorsel , Wijsenbeek
NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous , Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen , Heinisch, Herman , Imaz San Miguel , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin ,
Maij-Weggen, Martens , Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Trakatellis , Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna,
van Velzen W.G. , von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezon Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury , Elliott, Etti , Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl , Kuhn , Kühne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage,
Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman , Oddy , Paasio, Peter, van Putten , Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe , Samland , Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann
(O)
GUE/NGL : Eriksson , González Alvarez , Novo , Sornosa Martinez, Theonas

NI : Dillen , Vanhecke

47. Έκθεση Adam A4-0122/97

τροπ. 46
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
NI: Amadeo

PPE : de Brémond d'Ars , Grossetête , Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty , Rosado Fernandes, Santini
-

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Larive, Monfils , Mulder, Olsson , Plooij-van Gorsel , Wiebenga,
Wijsenbeek
NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero , Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming , Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen , Heinisch , Herman , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß,
Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten , Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry , Poettering , Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

PSE : Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezon Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton , Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti , Falconer,
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Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou , Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl , Kuhn, Kühne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage,
Moniz, Myller, Needle, Newens, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer,
White, Willockx , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O)
GUE/NGL : Eriksson, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Ribeiro , Sornosa Martínez
NI : Dillen , Vanhecke

48. Έκθεση Adam A4-0122/97

τροπ. 47
(+)

ARE: Kouchner, Lalumiere, Macartney , Scarbonchi
GUE/NGL : Eriksson , González Alvarez , Novo, Ribeiro , Sornosa Martínez, Theonas
I-EDN : Berthu , Blokland , Souchet, van der Waal
NI : Amadeo

PPE : Grossetête, Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(-

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel ,
Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff- Wiechert,
Kittelmann , Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling , McCartin ,
Maij-Weggen , Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezon Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton , Dantørt, Desama, Dührkop Dührkop, Dury , Elliott, Etti , Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl , Kuhn, Kühne, Lindeperg , McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage,
Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay,
Roth-Behrendt, Rothe , Samland , Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van
Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann
(O)
GUE/NGL : Gutiérrez Díaz , Mohamed Ali
NI : Dillen , Vanhecke
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49. Έκθεση Adam Α4-0122/97

τροπ. 48
(+)

ARE: Kouchner, Lalumiere, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Berthu , Blokland, Souchet, van der Waal
NI : Amadeo

PPE: Grossetête, Imaz San Miguel, Verwaerde
UPE : d Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton , Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
-

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van
Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy , Christodoulou ,
Colombo S vevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero , Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß,
Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans , Trakatellis, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezon Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti, Falconer,
Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl, Kuhn, Kühne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage ,
Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten , Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann
(O)

GUE/NGL : Eriksson , González Alvarez , Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali , Novo, Ribeiro , Sornosa
Martínez, Theonas

NI: Dillen, Sichrovsky, Vanhecke

50. 'Εκθεση Adam A4-0122/97

τροπ. 58
(+)

ARE: Kouchner, Lalumiere, Macartney, Scarbonchi
GUE/NGL : Eriksson , González Alvarez, Novo , Ribeiro , Sornosa Martínez , Theonas
I-EDN : Berthu , Souchet

NI : Sichrovsky

PPE: Grossetete, Imaz San Miguel, Verwaerde
UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
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ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive , Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson , Plooij-van Gorsel ,
Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz , Mohamed Ali
I-EDN : Blokland, van der Waal

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser

PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy , Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie , Cunha , De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch ,
Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling , McCartin, Maij-Weggen, Martens,
Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs,
Perry , Poettering , Posselt, Provan , Schiedermeier, Schwaiger, Secchi . Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde López , Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE : Adam , Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezon Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton , Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti , Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam , Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann , Krehl , Kuhn , Kühne, Lindeperg , McGowan , Marinho , Martin David W. , Miller, Miranda de
Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens , Newman , Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay ,
Roth-Behrendt , Rothe , Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert , Tomlinson , Van
Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton , Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O )

NI : Dillen , Raschhofer, Vanhecke

51 . Έκθεση Adam A4-0122/97

πρόταση της Επιτροπής
(+)

ELDR: Bertens, Cox , de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann , Olsson ,
Plooij-van Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson

NI : Dillen , Hager, Kronberger, Linser, Sichrovsky , Vanhecke
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy,
Christodoulou , Colombo Svevo , Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra

Vallés , Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel ,
Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling , McCartin ,
Maij-Weggen, Martens , Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten , Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Poettering, Posselt, Provan , Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE: Adam , Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezon Alonso, Collins Kenneth D. , Correia,
Cot, Crampton , Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury , Etti , Falconer, Fantuzzi , Görlach , Graenitz,
Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl , Kuhn, Kühne,
Lindeperg, McGowan , Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Myller, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten , Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe , Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer,
White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton , Holm , Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
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(-)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Berthu , Blokland, Nicholson , Souchet, van der Waal

PPE : von Habsburg , Imaz San Miguel , Verwaerde
PSE : Elliott, Moniz

UPE: d'Aboville, Baldi , Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
(O)

GUE/NGL : González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali , Novo , Ribeiro , Sornosa Martínez, Theonas
NI : Amadeo, Raschhofer
PSE : Andersson Jan

52. Έκθεση Adam A4-0122/97

τροπ. 78
(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
ELDR: Cox, Dybkjær, Monfils, Olsson
I-EDN : Berthu, Souchet
PPE : Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Muller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(-)

ELDR: Bertens, de Vries, Goerens, Larive, Lindqvist, Mulder, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson

I-EDN : Blokland, Nicholson , van der Waal

NI : Amadeo, Dillen, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camison Asensio , Campoy Zueco, Cassidy ,
Christodoulou , Colombo Svevo , Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero , Estevan Bolea, Fabra

Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel,
Grossetête, Giinther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch , Herman, Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen ,
Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt,
Provan, Schiedermeier, Schleicher, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinario, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Moniz,
Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann
(O)

GUE/NGL : González Alvarez, Gutiérrez Diaz , Mohamed Ali , Novo, Ribeiro , Sornosa Martinez, Theonas
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53. 'Εκθεση Adam Α4-0122/97

τροπ. 79
(+)

ARE : Lalumière, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Bertens, Dybkjær, Goerens, Lindqvist, Monfils, Olsson, Plooij-van Gorsel , Wijsenbeek
I-EDN : Berthu , Souchet
PPE : Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm , Lannoye, McKenna, Muller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
-

ARE : Kouchner
ELDR : Mulder

GUE/NGL : Eriksson

I-EDN : Blokland, Nicholson , van der Waal

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy,
Christodoulou , Colombo Svevo , Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra

Vallès , Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel,
Grossetête, Giinther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Heinisch, Herman , Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen , Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten , Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt,
Provan, Schiedermeier, Schleicher, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , von Wogau

PSE : Adam, Aparicio Sânchez, Apolinario, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D. , Correia,
Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti , Falconer, Fantuzzi, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,

Krehl , Kuhn , Kuhne , Lindeperg , McGowan , Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Moniz,
Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

(O)

GUE/NGL : González Alvarez , Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali , Novo , Ribeiro , Sornosa Martínez, Theonas
NI : Dillen , Vanhecke
PSE : Andersson Jan

54. Έκθεοη Adam A4-0122/97

τροπ. 80
(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney , Scarbonchi
ELDR : Olsson

I-EDN : Berthu , Souchet

PPE: Goepel , Verwaerde
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UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(-)

ELDR: Bertens, Cox , de Vries, Dybkjær, Goerens, Lindqvist, Monfils, Mulder, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson

I-EDN : Blokland , Nicholson , van der Waal

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy,
Colombo Svevo , Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Grossetête, Giinther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz,
Liese, Lulling, McCartin , Maij-Weggen , Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier,
Schleicher, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tindemans, Trakatellis , Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE : Adam, Aparicio Sânchez, Apolinario, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D. , Correia,
Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann ,
Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage , Moniz,
Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe , Samland, Schlechter, Schmidbauer, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter,
Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann
(O)

GUE/NGL : González Alvarez , Gutiérrez Díaz , Mohamed Ali , Novo , Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Dillen , Vanhecke
PSE : Andersson Jan

55. 'Εκθεση Adam A4-0122/97

ψήφισμα
(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , de Vries, Dybkjær, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder,
Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson

I-EDN : Blokland, Nicholson , van der Waal

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy,
Christodoulou , Colombo Svevo, Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra

Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine , Fraga Estevez, Funk, Gillis , Glase, Goepel,
Grossetête, Giinther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Heinisch, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz,
Liese, Lulling, McCartin , Maij-Weggen , Martens , Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan , Schiedermeier,
Schleicher, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tindemans, Trakatellis , Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

PSE : Adam, Aparicio Sânchez, Apolinario, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D. , Correia,
Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti , Falconer, Fantuzzi , Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,

Αριθ. C 132/300

1 EL |

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Πέμπτη, 10 Απριλίου 1997

Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Moniz,
Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White, Willockx , Wilson , Zimmermann
UPE : d Aboville

V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
-

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney , Scarbonchi
I-EDN : Berthu , Souchet
PPE : Verwaerde

UPE : Baldi , Baldini , Gallagher, Guinebertière, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
(O)

GUE/NGL : González Alvarez , Gutiérrez Diaz , Mohamed Ali , Novo, Ribeiro , Sornosa Martinez, Theonas
NI : Dillen , Vanhecke

PPE : Herman , Imaz San Miguel
PSE : Andersson Jan
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997

(97/C 132/05 )

ΜΕΡΟΣ

I

Διεξαγωγή της συνεδρίασης
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ . DAVID W. MARTIN

3. Καταθεση έγγραφων

Αντιπροέδρου

( Έναρξη της συνεδρίασης στις 9 π. μ.)

O κ. Προεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε :

1 . Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών
H κ. McNally γνωστοποιεί ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ και όχι να
απόσχει κατά τη ψηφοφορία επί του συνόλου του ψηφίσματος

που περιέχεται στην έκθεση Roth (Α4-0 1 1 2/97) (Μέρος I,
σημείο 13 των ΣΠ της 8.4.1997).

O κ. d'Aboville γνωστοποιεί ότι ήθελε να ψηφίσει κατά της
σχεδίου ψηφίσματος νομοθετικού περιεχομένου που περιέχεται
στην έκθεση Adam (Α4-0122/97) (Μέρος I, σημείο 23 των ΣΠ
της προηγουμένης)

Παρεμβαίνουν:
—

ο κ. Gutiérrez Diaz o οποίος επισημαίνει οτι το όνομά του

δεν περιέχεται στον κατάλογο παρουσίας, αλλά ότι ήταν παρών
την προηγουμένη
— o κ. Hallam o οποίος ζητεί από τον Πρόεδρο να δώσει το
λόγο στο Sir James Goldsmith ώστε o τελευταίος να μπορέσει
να απαντήσει στην επίθεση που του έκανε την προηγουμένη στο
τέλος της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Adam (Α4-01 22/97)
(Μέρος I, σημείο 23)·
— o κ. Wijsenbeek επί της παρέμβασης του κ. White στη
συζήτηση επί της έκθεσης Fontaine (Α4-0029/97 ) (Μέρος I,
σημείο 25)·

— o κ. Kerr o οποίος σημειώνει ότι με την επανόρθοκτη της
ψήφου του για την οποία γίνεται λόγος στα συνοπτικά πρακτι
κά (Μέρος I, σημείο 1 ), δεκαεννέα σοσιαλιστές βρετανοί
βουλευτές ψήφισαν τελικά υπέρ της έκθεσης Palacio Valleler
sundi (Α4-0030/97 ).

Τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρί

a) απο το Συμβούλιο, τις αιτήσεις για γνωμοδότηση:

— Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τις
ενισχύσεις υπέρ ορισμένων ναυπηγίων υπό αναδιάρθρωση και
που τροποποιεί τον Κανονισμό 394/95 του Συμβουλίου (COM
(97)0132 - C4-0 1 53/97 - 97/01 13(ACC )
παραπέμπεται
ουσία : ΟΙΚΟ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΜΕΤΑ
νομική βάση : Αρθρο 092 παρ. 3 ΕΚ, Άρθρο 113 ΕΚ
— Πρόταση που τροποποιεί τον κανονισμό του Συμβουλίου
που αποσκοπεί στην επιτάχυνση και αποσαφήνιση της εφαρμο
γής της διαδικασίας για τα υπερβολικά ελλείμματα
(COM(97)01 17 - C4-01 59/97 - 96/0248(CNS )) (νέα διαβού
λευση)
παραπέμπεται
ουσία : ΟΙΚΟ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΑΠΑΣ
νομική βάση : Άρθρο 104 Γ παρ. 14 εδάφιο 2

ΕΚ

— Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη διάθεση των
αποβλήτων (COM(97)0105 - C4-0160/97 - 97/0085(SYN))
παραπέμπεται
ουσία : ΠΕΡΒ

νονται .

νομική βαση : Άρθρο 130 Σ παρ. 1 ΕΚ

2. Διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 97 του
Κανονισμού)

διαθέσιμες γλώσσες : DE, EN, FR

O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από το Συμβούλιο αίτηση
εφαρμογής της διαδικασίας κατεπείγοντος (άρθρο 97 του
Κανονισμού) για μια πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου
σχετικά με τις ενισχύσεις υπέρ ορισμένων ναυπηγοεπισκευαστι
κών βιομηχανιών imo αναδιάρθρωση και που τροποποιεί τον
κανονισμό (ΕΚ) 3094/94/95 του Συμβουλίου για τις ενισχύσεις
στις ναυπηγοεπισκευαστικές βιομηχανίες (COM(97)0132 —

— Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της
Κοινότητας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης για τη
συμμετοχή της Ρουμανίας στα κοινοτικά προγράμματα στους
τομείς της κατάρτισης της νεολαίας και της εκπαίδευσης
(COM(97)0014 - C4-0 161 /97 - 97/002 1 (CNS))

C4-0153/97 ).

Το κατεπείγον δικαιολογείται από το γεγονός ότι είναι απαραί
τητο όπως το Συμβούλιο «Βιομηχανία» να μπορέσει να λάβει
την απόφασή του κατά την επόμενη σύνοδο της 24ης Απριλίου
1997 , διαφορετικά το σύνολο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης
θα τεθεί σε μεγάλο κίνδυνο.

H ψηφοφορία επ ' αυτής της έκθεσης θα διεξαχθεί στην αρχή της
συνόδου της Τετάρτης 23 Απριλίου 1997 στις Βρυξέλλες.

παραπέμπεται
ουσία : ΝΕΟΤ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΑΠΑΣ
νομική βάση : Αρθρο 126 ΕΚ, Αρθρο 127 ΕΚ, Άρθρο 228 παρ. 3
εδάφιο 1 ΕΚ

— Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση
της Κοινότητας στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τη συμμε
τοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας σε κοινοτικά προγράμματα
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στους τομείς της κατάρτισης της νεολαίας και της εκπαίδευσης

— ΠΡΟΫ: για το θέμα των διεθνών αλιευτικών συμφωνιών

(COM(97)0013 - C4-0 1 62/97 - 97/0024(CNS))

(εξουσιοδοτήθηκε να εκπονήσει έκθεση : ΑΛΙΕ)·

παραπέμπεται
ουσία : ΝΕΟΤ

-

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ, ΑΠΑΣ

—

νομική βάση : Αρθρο 1 26 ΕΚ, Άρθρο 1 27 ΕΚ, Αρθρο 228 παρ . 3
εδάφιο 1 ΕΚ

— Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση
της Κοινότητας στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τη συμμε
τοχή της Ουγγαρίας σε κοινοτικά προγράμματα στους τομείς
της κατάρτισης της νεολαίας και της εκπαίδευσης

— έκθεση της Επιτροπής για την κοινή οργάνωση αγοράς
του ακατέργαστου καπνού (COM(96)0554 — C4
0057/97) (αρμόδια επί της ουσίας : ΓΕΩΡ· ήδη κλήθη

παραπέμπεται
ουσία : ΝΕΟΤ

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ, ΑΠΑΣ

β)

από την Επιτροπή:

βα) προτάσεις μεταφορας πιστωσεων:

— Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 02/97 από κεφάλαιο
σε κεφάλαιο που αναφέρεται στο Τμήμα III — Επιτροπή —
Μέρος B — του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών

ανακοίνωση της Επιτροπής για τον τομέα της ελιάς και
του ελαιολάδου (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών,
πολιτισμικών, περιφερειακών, κοινωνικών και περι
βαλλοντικών ζητημάτων), την υφιστάμενη κοινή οργά
νωση αγοράς, την ανάγκη μεταρρύθμισης της και τις
προτεινόμενες λύσεις — Έγγραφο εργασίας —
(COM(97)0057 — C4-0096/97) (αρμόδια επί της
ουσίας : ΓΕΩΡ)·

(COM(97)0012 - C4-0 1 63/97 - 97/001 8(CNS ))

νομική βάση : Άρθρο 126 ΕΚ, Άρθρο 127 ΕΚ, Άρθρο 228 παρ. 3
εδάφιο 1 ΕΚ

ΠΕΡΦ :

καν να γνωμοδοτήσουν: ΠΡΟΫ και ΕΛΕΓ)·
— ΟΙΚΟ : πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας 79/
1 1 2/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη
διαφήμιση των τροφίμων (COM(97)0020 — C4-0059/97 —
97/0027(COD)) (αρμόδια επί της ουσίας : ΠΕΡΒ· ήδη κλήθηκε
να γνωμοδοτήσει : ΓΕΩΡ).
H «διαδικασία Hughes» εφαρμόζεται στις ακόλουθες εκθέσεις :

Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 1997 (SEC(97)0575 —
C4-0149/97 )
παραπέμπεται

— ΠΕΡΦ: έκθεση Azzolini σχετικά με τη πολιτική συνοχής και
πολιτισμού : μια συμβολή στην απασχόληση·

ουσία: ΠΡΟΫ

— ΑΝΑΠ : έκθεση Junker σχετικά με την ολοκλήρωση δεμά
των αναπτύξεως και συνεργασίας·

66) τα ακολονθα έγγραφα:

— Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί των τροπολογιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του
Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των
καταναλωτών όσον αφορά την ένδειξη των τιμών των προϊό
ντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (COM(97)0136 —
C4-01 64/97 - 95/0148(COD ))

-

ΓΥΝΑ :

— έκθεση Waddington σχετικά με τη σωματεμπορία
γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση

— έκθεση Lulling σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην
απασχόληση και την επιμόρφωση .

παραπέμπεται
ουσία : ΠΕΡΒ

γνωμοδότηση : ΓΕΩΡ

νομική βάση : Αρθρο 129 A παρ. 2 ΕΚ
— Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: H εξωτερική διάσταση των διευρω
παϊκών ενεργειακών δικτύων (COM(97)0125 — C4-0 1 67/97 )
παραπέμπεται
ουσία : ΕΡΕΥ

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ, ΕΕΟΣ

5. Στήριξη παραγωγών ορισμένων αρώσιμων
καλλιεργιών * (άρθρο 99 του Κανονισμού)
(ψηφοφορία)
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισμό (ΕΟΚ) 1765/92 για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης
παραγωγών ορισμένων αρόσιμων καλλιεργιών (COM(97)0083
- C4-0146/97 - 97/0063(CNS )).

παραπέμπεται
ουσία : ΓΕΩΡ

4. Παραπομπή σε επιτροπες — «Διαδικασία

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ

Hughes»
Κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν οι ακόλουθες επιτροπές :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(97)0083 - C4-0146/97 97/0063(CNS )

— ΠΕΡΒ : για το θέμα της ενίσχυσης του συστήματος αποτί
μησης του αντίκτυπου στις επιχειρήσεις (εξουσιοδοτήθηκε να
εκπονήσει έκθεση : ΟΙΚΟ· ήδη κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν :

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής (Μέρος //,

ΑΠΑΣ και ΝΟΜΙ)·

σημείο 1 ).
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6. Κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων
πράξεων * (άρθρο 99 του Κανονισμού) (ψη
φοφορία)
Έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτε
ρικών Υποθέσεων σχετικά με το σχέδιο πράξης του Συμ
βουλίου για την κατάρτιση της Σύμβασης για την επίδοση
και κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορι
κές υποθέσεις — το σχέδιο Σύμβασης που καταρτίζεται
βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών και εξωδίκων πρά
ξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και το σχέδιο
πράξης του Συμβουλίου για την κατάρτιση του πρωτοκόλ
λου σχετικά με την ερμηνεία από το Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Σύμβασης για την επίδοση
και κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορι
κές υποθέσεις — το Πρωτόκολλο που καταρτίζεται βάσει
του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σχετικά με την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων της Σύμβασης σχετικά με την επίδοση και

κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορι
κές υποθέσεις —(5313/97 - C4-0062/97 - 97/0901 (CNS ))
(Α4-0101 /97) (Εισηγητής : Hartmut Nassauer)
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5317/97 - C4

0062/97 - 97/0901 (CNS ):

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 2 έως 9 και 11 έως 1 6 (όλες
μαζί)

Τροπολογίε που δεν rίθενται σε ψηφοφορία (άρθρο 125, παρ.
I ε) τον Κανονισμού): 1,10

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο πράξης του Συμβουλίου όπως
τροποιήθηκε (Μέρος II, σημείο 2 ).

8. Αναγνώριση διπλωμάτων
εκπαίδευσης (ψηφοφορία)

τριτοβάθμιας

Εκθεση Fontaine — Α4-0029/97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 · 2
Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά.

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 4).
Αιτιολογήσεις ψήφον:

— γραπτές: o κ. Caudron

9. Ισότητα ευκαιριών για ατομα με ειδικές

ανάγκες (συζήτηση και ψηφοφορία)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση επί της έκθεσης
Schmidbauer, εξ ονόματος Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινω
νικών Υποθέσεων σχ ετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής
με θέμα την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές
ανάγκες (COM(96)0406 - C4-0582/96) (Α4-0044/97 )
Παρεμβαίνει o κ. Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

H κ. Schmidbauer παρουσιάζει την έκθεσή της.
Παρεμβαίνουν o κ. Schiedermeier, εξ ονόματος της Ομάδας
ΡΡΕ, η κ. Boogerd-Quaak, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, οι
κ.κ. Wolf, εξ ονόματος της Ομάδας V, Lukas, μη εγγεγραμμέ
νος, οι κυρίες Dybkjær, Raschhofer, o κ. Hughes, η κ. Oddy , και
o κ. Liikanen, μέλος της Επιτροπής .
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της σΐ'ζήτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου
(Μέρος II, σημείο 2).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1

7. Τροποποίηση της Συμφωνίας ΕΟΧ * (άρ
θρο 99 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων
σχετικά με σχέδιο απόφασης της Μικτής Επιτροπής του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που τροποποιεί το
παράρτημα XX ( Περιβάλλον) της Συμφωνίας ΕΟΧ
( SEC(96)1654 - C4-01 13/97 - 97/ 0903(CNS )) (Α4

0123/97 ) (Εισηγητής : o κ. Sainjon) (χωρiç συζήτηση)
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ( SEC(96)1654 - C4-01 13/97 - 97/
0903(CNS )):

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο της μικτής επιτροπής ΕΟΧ (Μέρος
II, σημείο J).
ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 2

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά
Ψηφοφορίες κατά τμήματα:
παρ. 20 (UPE)

1ο μέρος : έως «... προσλήψεις ατόμων με ειδικές ανάγκες»
2ο μέρος : υπόλοιπο
Με ΟΚ (UPE), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα
ψήφισαν :

135

υπέρ :

135

κατα :

0

αποχές :

0

(Μέρος U, σημείο 5).

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου
(Μέρος II, σημείο 3).

(o κ. Bourlanges ήθελε να ψηφίσει υπέρ.)
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O κ. Προεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε απο του ς ακόλουθους
βουλευτές τις εξής προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν
σύμφωνα με το άρθρο 40, παράγραφος 5 του Κανονισμού:

Αιτιολογήσεις ψήφου:

— γραπτές: η κ. Carlotti

10. Ολοκλήρωση των αναπτυσσομένων χωρων
(συζήτηση και ψηφοφορία)
O κ. Needle παρουσιάζει την έκθεσή του, την οποία εξεπόνησε
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας
σχετικά με την στήριξη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προ
σπαθειοόν περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των
αναπτυσσόμενων χωρών (COM(95)0219 — C4-0260/95 ) (Α4

— Santini , Rosado Fernandes, Azzolini , Pasty, Aironi και
Malerba, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, σχετικά με την κρίση
στον τομέα του ρυζιού (Β4-021 1 /97)·

— Taubira-Delannon και Novo Belenguer, εξ ονόματος της
Ομάδας ARE, σχετικά με την κρίση στον τομέα του ρυζιού
(Β4-0280/97)·

— Fantuzzi και Colino Salamanca, εξ ονόματος της Ομάδας
PSE, σχετικά με τη σοβαρή κρίση στον τομέα του ρυζιού

0086/97 )

(Β4-028 1 /97 )-

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Posselt, αναπληρωτής του κ. Δημητρακό
πουλου, συντάκτης γνωμοδότησης της ΕπιτροπήςΕξωτερικών
Οικονομικών Σχέσεω, Vecchi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, οι
κυρίες Maij-Weggen, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, Dybkjær,
εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, Taubira-Delannon, εξ ονόμα
τος της Ομάδας ARE, οι κ.κ. Blokland, εξ ονόματος της
Ομάδας I-EDN, Linser, μη εγγεγραμμένος, Paasio, von Habs
burg, Smith, Corrie , McGowan και Liikanen, μέλος της
Επιτροπής .

— Fraga Estévez, Filippi και Cunha, εξ ονόματος της Ομάδας
ΡΡΕ, για την κρίση στον κοινοτικό τομέα του ρυζιού (Β4

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτηση.

0283/97)·

— Jové Peres, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά

με την κατάσταση της αγοράς στον τομέα του ρυζιού(Β40284/97 )

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-021 1 , 0280, 0281 , 0283 και

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

0284/97 :

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

βουλευτές :

Fantuzzi και Colino Salamanca, εξ ονόματος της Ομάδας

Με ΟΚ (ΡΡΕ), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα
ψήφισαν:

87

υπέρ:

86

κατα :

0

αποχές :

1

(Μέρος H, σημείο 6).

11. Κρίση στον τομέα του ρυζιού (συζήτηση και
ψηφοφορία)
H κ. Fraga Estévez αναπτύσσει την προφορική ερώτηση την
οποία υπέβαλε μαζί με τους κ.κ. Colino Salamanca, Fantuzzi ,
Filippi, Happart, Ebner, Jové Peres , την κ. Λαμπράκη, τους κ.κ.
Marset Campos, Arias Cañete, την κ. Redondo Jiménez,τους
κ.κ. Rosado Fernandes και Vallvé, εξ ονόματος της Επιτροπής
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή,
σχετικά με την κρίση στον τομέα του ρυζιού (Β4-0020/97 ).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GUTIÉRREZ DÎAZ

Αντιπροέδρου

O κ. Liikanen, μέλος της Επιτροπής, απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Fantuzzi , εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Filippi , εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, Santini, εξ ονόματος της
Ομάδας UPE, Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, Νονο ,

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, οι κυρίες Aelvoet, εξ
ονόματος της Ομάδας V, Taubira-Delannon , εξ ονόματος της
Ομάδας ARE, οι κ.κ. Cunha, Rosado Fernandes, Ευφραιμίδης,
η κ. Maij-Weggen, οι κ.κ. Fabra Vallès και o κ. Liikanen, μέλος
της Επιτροπής.

PSE

Fraga Estévez και Cunha, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
Malerba, Santini , Rosado Fernandes , Azzolini , Aironi και
Pasty, εξ ονόματος της Ομάδας UPE

Jové Peres , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barthet-Mayer και Novo Belenguer, εξ ονόματος της
Ομάδας ARE
που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά (το
2ο μέρος της παρ. 8 με ΗΨ (36 υπέρ, 28 κατά, 3 αποχές).
Παρεμβάσεις:

— η κ. Maij-Weggen προτείνει προφορική τροπολογία επί
της παραγράφου 1 που αποσκοπεί στο να εισαχθούν μετά τις
λέξεις «να λάβει» οι ακόλουθες λέξεις «επί τη βάσει διαφανούς
και αντικειμενικής έρευνας». O κ. Fantuzzi παρατηρεί ότι αυτό
το πρόβλημα καλύφθηκε με την παράγραφο 7 .

o κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 124,
παράγραφο 6 του Κανονισμού, περισσότεροι από δώδεκα
βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη αυτή η προφορική
τροπολογία. H παράγραφος τάθεται τώρα σε ψηφοφορία στην
αρχική της μορφή.
Χωριστές ψηφοφορίες: αιτ. σκ. ΣΤ, παρ. 2 (ΡΡΕ)
Ψηφοφορίες κατά τμήματα:
παρ. 8 (GUE/NGL)

lo μέρος : κείμενο χωρίς τη λέξη «παραγωγής»
2ο μέρος : αυτή η λέξη
Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 7).
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Αιτιολογήσεις ψήφου:

— γραπτές: οι βουλευτές Stenmarck· Sjöstedt, ErikssonAndersson

O κ. Προεόρος ανακοινώνει στο Σωμα, σύμφωνα με το άρθρο
48 , παράγραφος 3 , του Κανονισμού, τον αριθμό των υπογρα
φών που συγκεντρώθηκαν για κάθε μια από αυτές τις δηλώσεις :

*

*

13. Δηλώσεις καταχωρούμενες στο πρωτόκολλο
(αρθρο 48 του Κανονισμού)

*

Παρεμβαίνουν:

— ο κ. Hallam o οποίος παρατηρεί ότι στο παράρτημα που
περιέχει τα ονόματα των βουλευτών που ψήφισαν με ονομα
στική κλήση επί της έκθεσης Ghilardotti για τη διάκριση που
βασίζεται στο φύλο (Α4-01 15/97), το μέρος που αφορά την
Ομάδα ΡΡΕ δεν είναι ευδιάκριτο και ζητεί να επανατυπωθεί
αυτό το μέρος·
— o κ. Posselt o οποίος λέγει ότι διαπίστωσε διαφορές στις
γλωσσικές αποδόσεις του ψηφίσματος για τη Βοσνία-Ερζεγοβί
νη (Μέρος II, σημείο 9 α), ιδίως όσον αφορά την παράγραφο 4
(O κ. Πρόεδρος του απαντά ότι τα κείμενα θα επαληθευθούν)·
— η κ. Lulling η οποία αναφερόμενη στην παρέμβαση του κ.
Hallam, επισημαίνει ότι έχει ήδη ιιποβάλει μια τέτοια αίτηση
στις αρμόδιες υπηρεσίες·

— η κ. Oddy η οποία επισημαίνει ότι δεν έλαβε ακόμη,
αντίθετα από ό,τι συνηίΚζεται, τις γραπτές απαντήσεις στις
ερωτήσεις που υπέβαλε στο πλαίσιο της Ώρας των Ερωτήσεων
(O κ. Πρόεδρος της απαντά ότι θα εξετάσει το θέμα και θα
λάβει τα αναγκαία μέτρα)·

12. Σύνθεση των αντιπροσωπειών

Αριθ. εγγράφου
1 /97
2/97

Συντάκτης
Eryl McNally
Wayne David

Υπογραφές
88
26

14. Διαβίβαση των κείμενων που εγκρίθηκαν
κατά την παρούσα συνεδρίαση
O κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 133 ,
παράγραφος 2 , του Κανονισμού τα συνοπτικά πρακτικά της
παρούσας συνεδρίασης θα τεθούν προς έγκριση στο Σώμα στην
αρχή της επόμενης συνεδρίασης.
Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος επισημαίνει ότι θα
διαβιβάσει ήδη από τώρα στους αποδέκτες τους τα κείμενα που
μόλις εγκρίθηκαν.

15. Χρονοδιάγραμμα
δριάσεων

των

επόμενων

συνε

O κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι επόμενες συνεδριάσεις θα
διεξαχθοΐιν στις 23 και 24 Απριλίου 1997 .

16. Διακοπή της συνόδου

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PSE, το Σώμα επικυρώνει το
διορισμό της κ. Waddington ως μέλους της αντιπροσωπείας για
τις σχέσεις με το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, το Ουζμπεκιστάν,
το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία στη θέση

κού Κοινοβουλίου .

του κ . Needle .

(Λήξη της συνεδρίασης στις 11.30 π. μ.)

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊ

Julian PRIESTLEY

José Maria GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Γενικός Γραμματέας

Προεδρος
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ΜΕΡΟΣ

II

Κείμενα πού εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. Στήριξη παραγωγών αρόσιμων καλλιεργειών * (άρθρο 99 του Κανονισμού)
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμο 1765/92 για τη θέσπιση
καθεστώτος στήριξης παραγωγών ορισμένων αρόσιμων καλλιεργειών (COM(97)0083 — C40146/97 - 970063(CNS))
(Διαδικασία διαβούλευσης)

H πρόταση αυτη εγκρίνεται.

2. Κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων * (άρθρο 99 του Κανονι
σμού)
Α4-0101/97

Σχέδιο πράξεως του Συμβουλίου για την καταρτιση της Σύμβασης για την επίδοση και
κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το σχέδιο σύμβασης που καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών και εξοδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το
σχέδιο πράξης του Συμβουλίου για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία από
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Σύμβασης για την επίδοση και κοινοποίηση στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις και το Πρωτόκολλο που καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
της Σύμβασης σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των δικαστικών και εξοδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (5313/97 — C4-0062/97
- 97/0901(CNS )

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακολουθες τροποποιήσεις :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη 1α (νεα)

έχοντας υπόψη ότι μια πρόταση που τροποποιεί το άρθρο
20 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης δικαστικών και εκτελεστι
κών ρυθμίσεων (ΕΕΧ) θα διαβιβάζεται για διαβούλευση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ληφθεί υπό
ψη η έγκριση της Σύμβασης για την επίδοση και κοινοποί
ηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών
και εξοδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέ
σεις-
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Τροπολογία 3 )
Άούρο 2, παράγραφος 3, (νέο άρθρο 2ΑΑ, μετά το άρθρο 2)
Αρθρο 2ΑΑ

Εξαίρεση

3.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει, κατα τη γνωστο
ποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ . 2, ότι θα ορίσει μια
υπηρεσία διαβίβασης και/ή μια υπηρεσία παραλαβής . Ένα
ομοσπονδιακό κράτος, κράτος στο οποίο ισχύουν πλείονα
νομικά συστήματα ή κράτος με αυτόνομες εδαφικές οργανώσεις
έχει την ευχέρεια να ορίζει περισσότερες υπηρεσίες. H αρχή θα
ορίζεται για περίοδο πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσης ανά

1. Κατ ' εξαίρεση προς το γενικό κανόνα που ορίζεται
στο άρθρο 2, ένα κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει, κατά τη
γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 2 ότι θα
ορίσει μια υπηρεσία διαβίβασης και/ή μια υπηρεσία παραλαβής.
Μια τέτοια εξαίρεση θα εφαρμόζεται μόνον όταν το
σύστημα του κράτους μέλους για τη διαβίβαση δικαστι
κών και εξοδίκων πράξεων δεν επιτρέπει ακόμα άμεση

πενταετία .

διαβίβαση.

2. Κατ ' εξαίρεση προς το γενικό κανόνα που ορίζεται
στο άρθρο 2, ένα ομοσπονδιακό κράτος, το κράτος στο οποίο
ισχύουν πλείονα νομικά συστήματα ή το κράτος με αυτόνομες
εδαφικές οργανώσεις έχει την ευχέρεια να γνωρίζει περισσότε
ρες υπηρεσίες. Ωστόσο, μια τέτοια εξαίρεση θα εφαρμόζε
ται μόνον όταν το σύστημα του κράτους μέλους για τη
διαβίβαση δικαστικών και εξωτικών πράξεων δεν επιτρέ
πει ακόμη την άμεση διαβίβαση.
3. Ενόψει της συνεχιζόμενης εναρμόνισης των διαδικα
σιών διαβίβασης οι αρχές που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο θα ορίζονται για περίοδο πέντε ετών και μπορούν να
ανανεώνονται μόνον μια φορά ανά πενταετία, κατόπιν
συμφωνίας με όλα τα άλλα κράτη μέλη .

4. Κάθε κράτος μέλος, κατά τη γνωστοποίηση που
προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 2, θα παρέχει τα ακόλου
θα στοιχεία :

— τις ονομασίες και διευθύνσεις των υπηρεσιών παρα
λαβής που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2,
— τους γεωγραφικούς τομείς στους οποίους εκτείνεται η
δικαιοδοσία τους,
— τα μέσα παραλαβής των πράξεων που έχουν στη
διάθεσή τους και

— τις γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
συμπλήρωση των εντύπων που προσαρτώνται στη
Σύμβαση.
(Οσάκις αναφέρεται το άρθρο 2 πρέπει να αναφέρεται επίσης
και το άρθρο 2ΑΑ)

(Τροπολογία 4)

Άρθρο 2, παράγραφος 4

Κάθε κράτος μέλος, κατα τη γνωστοποίηση που προβλέ
πεται στο άρθρο 16 παρ . 2, θα παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

4. Κάθε κράτος μέλος, κατά τη γνωστοποίηση που προβλέ
πεται στο άρθρο 16 παρ. 2, θα παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία :
— τις ονομασίες και διευθύνσεις των υπηρεσιών παραλαβής
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 ,

3.

τους γεωγραφικούς τομείς στους οποίους εκτείνεται η

—

δικαιοδοσία τους ,

— τις ονομασίες και διευθύνσεις των υπηρεσιών παραλαβής
που προβλέπονται στην παράγραφο 2,
τους γεωγραφικούς τομείς στους οποίους εκτείνεται η

δικαιοδοσία τους,
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— τα μέσα παραλαβής των πράξεων που έχουν στη διαθεση

—

τα μεσα παραλαβής των πράξεων που έχουν στη διάθεσή
τους και

τους και

— τις γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηύούν για τη
συμπλήρωση των εντύπων που προσαρτώνται στη Σύμβα

— τις γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
συμπλήρωση των εντύπων που προσαρτώνται στη Σύμβα
ση .

ση .

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στο θεματοφύλακα κάθε μεταγενέ
στερη μεταβολή αυτών των στοιχείων.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στο θεματοφύλακα κάθε μεταγενέ
στερη μεταβολή αυτών των στοιχείων.

(Τροπολογία 5 )

Άρθρο 2 α), παράγραφος 1, σημείο β)
β) να αναζητεί λύσεις για τις δυσχέρειες που μπορεί να
προκύψουν κατά τη διαβίβαση των προς επίδοση ή κοινο
ποίηση πράξεων,

β) να αναζητεί λύσεις για τις δυσχέρειες που μπορεί να
προκύψουν κατά τη διαβίβαση των προς επίδοση ή κοινο
ποίηση πράξεων, συμπεριλαμβανομένης βοήθειας σε
περιπτώσεις εσφαλμένης διευθύνσεως ή γλωσσικών
προβλημάτων*

(Τροπολογία 6)

Άρθρο 7, παράγραφος 1α (νέα)

1α) o παραλήπτης δύναται να ζητήσει τη βοήθεια της
κεντρικής αρχής στο κράτος μέλος της διαμονής του για
μια ενδεικτική μετάφραση στην (σε μια από) επίσημη
γλώσσα (γλώσσες) του εν λόγω κράτους μέλους

(Τροπολογία 7 )

Άρθρο 8, παράγραφος 2
2.
Ωστόσο, όταν στα πλαίσια διαδικασίας που πρόκειται να
ασκηθεί είτε εκκρεμεί στο κράτος μέλος προέλευσης, μια πράξη

πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας,
λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με τον αιτούντα η ημερομηνία που
καϋορίζεται από το δίκαιο του κράτους αυτού.

2 . Ωστοσο, οταν στα πλαίσια διαδικασίας που πρόκειται να
ασκηθεί είτε εκκρεμεί στο κράτος μέλος προέλευσης, μια πράξη
πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προύεσμίας ,
λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την αιτούσα πλευρά της
διαδικασίας η ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το
δίκαιο του κράτους αυτού .

(Τροπολογία 8)

Άρθρο 9A, παράγραφος 1
1.

Για την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων που

προέρχονται από κράτος μέλος δεν καταβάλλονται ούτε επι
στρέφονται τέλη ή έξοδα για τις υπηρεσίες που προσέφερε το
κράτος μέλος προς το οποίο απευθύτνεται η αίτηση.

1 . Για την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων που
προέρχονται από κράτος μέλος δεν καταβάλλονται ούτε επι
στρέφονται τέλη ή έξοδα για τις υπηρεσίες που προσέφερε το
κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Ούτε
επιστρέφονται τέλη ή έξοδα στη «μία» διαβιβάζουσα
υπηρεσία, στη «μία» παραλήπτρια υπηρεσία ή στην
κεντρική αρχή.

(Τροπολογία 9)
Τμήμα 2, Τίτλος

Άλλοι τρόποι διαβίβασης και επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών πράξεων

Αλλοι ασυνήθιστοι τρόποι διαβίβασης και επίδοσης ή κοινο
ποίησης δικαστικών πράξεων
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(Τροπολογία 11 )

Άρθρο 1 0A, παράγραφος 1
1.
Κάθε κράτος μέλος εχει την ευχέρεια να επιδίδει ή να
κοινοποιεί δικαστικές πράξεις σε πρόσωπα που κατοικούν σε
άλλο κράτος μέλος, χωρίς εξαναγκασμό απ ' ευθείας μέσω των
διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων.

1.
Κάθε κράτος μέλος δύναται σε εξαιρετικές περιπτώ
σεις να επιδίδει ή να κοινοποιεί δικαστικές πράξεις σε
πρόσωπα που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς εξανα
γκασμό απ' ευθείας μέσω των διπλωματικών ή προξενικών
υπαλλήλων.

(Τροπολογία 12)
Τμήμα 3 (νέο) (πριν από το άρθρο 10 B)
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

(Τροπολογία 13 )
Άρθρο 12, παράγραφος 1α) (νέα)

1α. Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
ορίζουν ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το μέλος
που θα ορίζεται από την Επιτροπή θα ενεργεί ως πρό
εδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία,
σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου θα είναι
αποφασιστικής σημασίας.

(Τροπολογία 14)

Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. H επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορα κατ' ετος.
Συνεδριάζει για πρώτη φορά μόλις τεθεί σε εφαρμογή η
σύμβαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, παρ. 4, μεταξύ
τριών κρατών μελών. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σύμβα
σης και ειδικότερα την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που
ορίζονται βάσει του άρθρου 2 και την πρακτική εφαρμογή των
άρθρων 2Α παρ. 1 στοιχείο γ) και 8 . Υποβάλλει σχετική έκθεση
στο Συμβούλιο εντός 3 ετών από την πρώτη συνεδρίασή της και
στη συνέχεια ανά πενταετία.

2. H επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κατ ' έτος .
Συνεδριάζει για πρώτη φορά μόλις τεθεί σε εφαρμογή η
σύμβαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, παρ. 4, μεταξύ
τριών κρατών μελών. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σύμβα
σης και ειδικότερα την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που
ορίζονται βάσει του άρθρου 2 και την πρακτική εφαρμογή των
άρι^ρων 2Α παρ. 1 στοιχείο γ) και 8 . Υποβάλλει σχετική έκθεση
στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός 3
ετών από την πρώτη συνεδρίασή της και στη συνέχεια ανά
πενταετία .

(Τροπολογία 15 )
Άρθρο 17A
1.
Με την επιφύλαξη του αρθρου 12, παρ. 4, τροποποιήσεις
της παρούσας σύμβασης μπορούν να προταχθούν από κάθε
κράτος μέλος, Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος ή την Επιτροπή.
Κάθε πρόταση τροποποίησης διαβιβάζεται στο ϋεματοφύλα
κα, o οποίος τη γνωστοποιεί στο Συμβούλιο.

2.

Οι τροποποιήσει αποφασίζονται από το Συμβούλιο, το

οποίο συνιστά την έγκρισή τους από τα κράτη μέλη σύμφωνα
με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

3.
Οι τροποποιήσεις που αποφασίζονται κατ ' αυτόν τον
τρόπο τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
16, παρ. 3.

Με επιφύλαξη των συνταγματικών δικαιωμάτων των κρα
τών μελών η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή
να αντικατασταύεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της Συν
θήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
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(Τροπολογία 16)

Άρθρο 18, παράγραφος 2, σημεία γ a) (νεο), ό) και δα) (νεο)
γα)

δ) τις δηλώσεις που αναφέρονται στα αρθρα 2 παρ. 1 &2 2α),
3 παρ. 3 , 9 παρ. 2, 1 0Β παρ . 2, 13 παρ. 1 στοιχείο β) και
παρ. 2 στοιχείο γ), και 16 παρ. 4,

τις δηλώσεις που αναφέρονται στο αρθρο 16 παρ. 4
σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή,

δ) τις δηλωσις που αναφέρονται στα άρθρα 3 παρ. 3 , 9 παρ.
2 , 1 0Β παρ. 2, 13 παρ. 1 στοιχείο) και παρ. 2 στοιχείο γ),
δα)

τους καταλογους των υπηρεσιών διαβίβασης, των
υπηρεσιών παραλαβής, που απαιτούνται στα πλαίσια
του άρθρου 2 και 2ΑΑ, και τις κεντρικές αρχές με
βραχυπρόθεσμη ενημέρωση που απαιτείται στο πλαί
σιο του άρθρου 2 παρ. 3

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχόμενου που περιλαμβάνει γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου σχετικά με το σχέδιο πράξεως του Συμβουλίου για την κατάρτιση της Σύμβασης για την
επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης δικαστικών και εξοδίκων
πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το σχέδιο σύμβασης που καταρτίζεται βάσει του
άρθρου Κ.3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών και εξοδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις, το σχέδιο πράξης του Συμβουλίου για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου σχετικά με την
ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Σύμβασης για την επίδοση και
κοινοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης δικαστικών και εξοδίκων πράξεων σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις και το Πρωτόκολλο που καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ερμηνεία από το Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Σύμβασης σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης των δικαστικών και εξοδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις (5313/97 - C4-0062/97 - 97/0901(CNS))
(Διαδικασία διαβούλευσης )

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου (5313/97 — 97/0901 (CNS )),

— έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο Κ.6, δεύτερο εδάφιο, της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C4-0062/97),
— έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων
(Α4-01 01 /97 ),

1.

εγκρίνει, την πρόταση του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο·

2.

καλεί το Συμβούλιο να το ενημερώσει σχετικά σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το

κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

3 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση στο Συμβούλιο και την
Επιτροπή .
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3. Τροποποίηση της συμφωνίας ΕΟΧ

* (άρθρο 99 του Κανονισμού)

Α4-0123/97

Σχέδιο απόφασης της Μικτής Επιτροπής του Ευρωπαϊκου Οικονομικού Χώρου για την τροποποί
ηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της Συμφωνίας ΕΟΧ (SEC(96)1654 — C4-01 13/97 —
97/0903(CNS))

Το παρόν σχέδιο απόφασης εγκρίνεται .

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Μικτής Επιτροπής του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της
Συμφωνίας ΕΟΧ (SEC(96) 1654 - C4-01 13/97 - 97/0903 (CNS))
(Διαδικασία διαβούλευσης )

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Μικτής Επιτροπής του Ευρωπαϊκοί' Οικονομικού Χώρου
( SEC(96)1654 - 97/0903(CNS )),

— έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 3 , παράγραφος 2 , του
Κανονισμού αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας για
τον ΕΟΧ (C4-0 1 13/97 ),

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων (Α4-0123/97),
1.

εγκρίνει το σχέδιο απόφασης·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

4. Αναγνώριση διπλωμάτων τριτοβαθμιας εκπαίδευσης
Α4-0029/97

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επι της εκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής του γενικού συστήματος
αναγνώρισης διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 13 της
οδηγίας 89/48/ΕΟΚ (COM(96)0046 - C4-0194/96)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ,
COM(96)0046 - C4-0194/96 ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών και τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης (Α4-0029/96),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 89/48/ΕΟΚ (') αποτελεί το πρώτο μέσο που στοχεύει, υπό μορφή
οριζόντιας προσέγγισης, σε ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης διπλωμάτων τίτλων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, που θα διεκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία, την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών των ενδιαφερομένων πολιτών της Κοινότητας ,
C)

ΕΕ L 19 της 24.01.1989 . σελ . 16 .
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενικό σύστημα συμπληρώθηκε ήδη με την οδηγία 92/5 1 /ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης των
επαγγελματικών σπουδών (') και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει επίσης μία
νέα τροποποίηση, μέσα) της πρότασης οδηγίας για τη θέσπιση μηχανισμού αναγνώρισης διπλωμάτων
για επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης και αφορούν
μεταβατικά και σΐμπληρωματικά του γενικού συστήματος μέτρα (2),
Γ . λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής έχει πρωταρχική σημασία για την παρακολούύηση της
εξέλιξης της πρακτικής εφαρμογής του γενικού συστήματος αναγνώρισης διπλωμάτων και για τη
συνειδητοποίηση των προβλημάτων που' δημιουργεί η εφαρμογή αυτή,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αναφορών — άνω των 100 — που υποβλήθηκαν μετά την έναρξη
ισχύος της οδηγίας, δηλαδή εντός μιας πενταετίας από τις 4 Ιανουαρίου 1991 (βλέπε άρθρο 12 της
οδηγίας 89/48/ΕΟΚ)·

1 . συγχαίρει την Επιτροπή για την ποιότητα της έκθεσής της, η ουσιαστική αξία της οποίας έγκειται στο
γεγονός ότι καταγράφει τα βασικά προβλήματα που' έχουν σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ,
εμμένοντας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επαγγελμάτων που δημιουργούν ειδικά προβλήματα που
παρουσιάζουν κάποια πολυπλοκότητα· χαιρετίζει επίσης την προσπάθεια εξενρεσης λύσεων, με στόχο τη
βελτίωση της λειτουργίας του γενικού συστήματος, από τις οποίες ορισμένες θα λάβουν αργότερα τη μορφή
τροποποιήσεων στις διατάξεις οδηγίας 89/48/ΕΟΚ·
2 . αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθει σημαντική πρόοδος κατά την προηγούμενη επταετία προς την
αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων μεταξύ των κρατών μελών, που
αυξάνει τις δυνατότητες για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το επιθυμούν, να χρησιμοποιήσουν
τους τίτλους και την επαγγελματική εμπειρία που απέκτησαν σε μία χώρα για να εξασκήσουν το επάγγελμά
τους σε άλλο κράτος μέλος· ζητεί, για τον λόγο αυτό, από την Επιτροπή να συνεχίσει το έργό της έτσι ώστε
όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι επαγγελματικές ενώσεις, να αποσύρουν
τα υπόλοιπα νομικά και πρακτικά εμπόδια στην πλήρη αναγνώριση των διπλωμάτων και των επαγγελμα
τικών τίτλων·

3 . εκφράζει ειδικότερα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή υιοθέτησε τις λύσεις που
δόθηκαν με βάση την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ιδίως όσον αφορά την απόφασή του επί της
υπόθεσης Βλασόπουλου της 7ης Μαΐου 1991 (3) εκτιμά ότι το σκεπτικό που υιοθέτησε το Δικαστήριο στην
εν λόγω απόφασή του, αποτελεί σημαντική πρόοδο του συνολικού προβληματισμού για την αναγνώριση
των διπλωμάτων, δεδομένοι' ότι αναφέρεται αδιακρίτως στις περιπτώσεις επαγγελμάτων που καλύπτονται
ή δεν καλύπτονται από το γενικό σύστημα, ούτε από τα αποκαλούμενα «τομεακά» συστήματα·

4.
εφιστά περαιτέρω την προσοχή της Επιτροπής στις δυσχέρειες που συνεπάγεται η έλλειψη ακριβούς
προσδιορισμού του επίπεδοι' της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κρίνει ευκταία μία ενδελεχέστερη εξέταση
του ϋέματος

5 . επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που εκφράζεται στο άρθρο
3 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ· ωστόσο, η αρχή αυτή μπορεί να αμφισβητηθεί σοβαρά από την αλόγιστη έως
καταχρηστική προσφυγή των εθνικών αρχών στα αντισταθμιστικά μέτρα που προβλέπει το άρθρο 4 της εν
λόγω οδηγίας , των οποίων όμως η εφαρμογή δεν είναι πάντοτε δικαιολογημένη·

6. ζητεί προς τούτο να υπάρξει μεγαλύτερη επαγρύπνηση από πλευράς Επιτροπής κατά την εξέταση των
καταγγελιών που διατυπώνουν πολίτες της Κοινότητας : εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αποτελεσματική
λειτουργία του γενικού συστήματος αναγνώρισης διπλωμάτων που θεσπίστηκε με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ,
εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από μία λογική ισορροπία μεταξύ των διατάξεων και των άρθρων 3 και 4,
καθώς και από την αναζήτηση απλουστέρων και ελαστικοτέρων λύσεων·
7.

εκφράζει κυρίως την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην έκθεσή της, η Επιτροπή υποστηρίζει τη

θέση ότι το άρθρο 3 της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ είναι δεόντως σαφές, ακριβές και κατηγορηματικό, ούτως
ώστε να εφαρμοσθεί άμεσα και υπενθυμίζει επ' αυτού ότι στην απόφαση Παναγιωτοπούλου (υπόθεση
T- 1 6/90) της 1 1ης Φεβρουαρίου 1992, το Πρωτοδικείο είχε αποφανθεί υπέρ της άμεσης εφαρμογής του εν
λόγω άρθρου

8 . εκφράζει την ανησυχία του' για το γεγονός ότι, όπως διαπιστώνει και η Επιτροπή, οι διακινούμενοι
εργαζόμενοι αγνοούν τους μηχανισμούς του γενικού συστήματος , ενώ κρίνει ευκταία την ενίσχυση του
διαλόγου μεταξύ των εθνικών αρχών και της Επιτροπής, την καθιέρωση ενός πραγματικού συστήματος
ορθής πληροφόρησης, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα·
C)
(2)
(<)

ΕΕ L 209 της 24.07.1992 , σελ . 25 .
ΕΕ C 115 της 19.04.1996 . σελ . 16 .
Υπόθεση C- 340/89 , Συλλογή 1991 , σελ . 1-2357 .
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9 . ζητεί ωστόσο, στα ανωτέρω πλαίσια και λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάραθμεζ αναφορές που
υποβλήθηκαν, όπως το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενισχύσουν τις προσπάθειές τους ώστε να συμπεριλη
φθεί στην οδηγία η υποχρεώση να λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική εμπειρία που απεκτήθη μετά το
δίπλωμα, ώστε να εξασφαλισθεί με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο η άσκηση της ελεύθερης
εγκατάστασης και της ελεύθερης κυκλοφορίας
10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο που έπαιξαν οι εθνικοί συντονιστές — o ορισμός των
οποίων προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ — και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που
ανέλαβε η Επιτροπή για την ενίσχυση του ρόλοι' τους
1 1 . έχει επίγνωση, αφετέρου, ότι η οδηγία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στους κοινοτικούς υπηκόους·
ωστόσο, θεωρεί αντιφατικές τις διατάξεις της όσον αφορά την κατάρτιση που έχει αποκτηθεί εν μέρει σε
τρίτες χώρες· η συνέχιση της αντίφασης αυτής εμποδίζει κάθε λύση σε ένα πρόβλημα που τείνει να λάβει
ανησυχητικές διαστάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη·

12 . λαμβάνει γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να μην προτείνει αλλαγές ουσίας στην οδηγία
89/48/ΕΟΚ, αλλά καλεί την Επιτροπή να του ινποβάλει, το ταχύτερο δυνατόν, τροπολογίες περιορισμένης
εμβέλειας, συγκεκριμένα επί του άριθου 4, με στόχο τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος·
13 . θεωρεί σημαντική την προθεσμία του 1999, οπότε η Επιτροπή έχει αναλάβει να ιιποβάλει μελέτη επί
της οδηγίας 92/5 1 /ΕΟΚ δίνοντας έτσι τη δυνατότητα επανεξέτασης της λειτουργίας του γενικού
συστήματος, στο σύνολο του· ωστόσο, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ασκεί στο εξής τακτικό έλεγχο
στην Επιτροπή, μέσω του συνήθους τρόπου κοινοβουλευτικού ελέγχου·
14 . διαπιστώνει ότι o κανόνας του «numerus clausus » που ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη της Ένωσης
θα μπορούσε μακροπρόιθεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα λόγω ανάπτυξης της κινητικότητας εντός της
Κοινότητας, και καλεί την Επιτροπή να προβεί σε έρευνα σχετικά με το θέμα αυτο
ί 5 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών.

5. Ισότητα ευκαιριών για άτομα με ειδικές ανάγκες
Α4-0044/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα την ισότητα των ευκαιριών για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες (COM(96)0406 — C4-0582/96)

ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(96)0406 — C4-0582/96),
—

έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Ιουνίου 1988 σχετικά με τις γλώσσες νευμάτων για τους

κωφούς ('), της 26ης Μαΐου 1989 σχετικά με τη κοινωνική κατάσταση των γυναικών με αναπηρία και
των γυναικών που συμπαρίστανται σε αναπήρους (2),της 16ης Σεπτεμβρίου 1992 σχετικά με τα
δικαιώματα των πνευματικά αναπήρων (3) και της 14ης Δεκεμβρίοι* 1995 σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα των μειονεκτοί'ντων ατόμων (4), έχοντας υπόψη την έκθεσή του της 13ης Δεκεμβρίοΐ' για
τα δικαιώματα των αναπήρων (5)
— έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 9ης Μαΐου 1996 για τα δικαιώματα των ανιθρώπων με αυτισμό (6),
—

')
2)
')
4)
5)
6)
7)

έχοντας υπόψη τη σύσταση 86/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 σχετικά με την
απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Κοινότητα (7).
ΕΕ C 187 της 18.07.1988 , σελ . 236 .
ΕΕ C 158 της 26.06.1989 , σελ . 383 .
ΕΕ C 284 της 2 . 1 1 . 1 992 , σελ . 49 .

ΕΕ C 17 της 22.01.1996. σελ. 196.
ΕΕ C 20 της 20.01.1997 , σελ . 389 .
ΕΕ C 152 της 27.05.1996 , σελ . 87 .
ΕΕ L 225 της 12.08.1996 , σελ . 43 .
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— έχοντας υπόψη τον κοινωνικό διάλογο στον οποίο συμμετέχουν η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα
άτομα με ειδικές ανάγκες ή οι γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν
την εκπροσώπηση τους,
— έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των Υπουργών Παιδείας που συνήλθαν στο
πλαίσιο της σιννεδρίασης του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1987 σχετικά με πρόγραμμα για την
ευρωπαϊκή συνεργασία με στόχο της ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά
σχολεία ('),

— έχοντας υπόψη τους πρότυπους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, της 20ής Δεκεμβρίου 1993 ,
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεοων και Απασχόλησης (Α4-0044/97 ),
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 37 εκατ. ατόμων με ειδικές ανάγκες που
δεν απολαμβάνουν πλήρων πολιτικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων,

B. εκτιμώντας ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα να ζουν ανεξάρτητα στην κοινωνία και
να είναι ενσωματωμένα στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες,

Γ. εκτιμώντας ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα σε απασχόληση χωρίς άμεσες ή έμμεσες
διακρίσεις εναντίον τους,
Δ. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη έχουν τη βασική ευθύνη για την υλοποίηση των πολιτικών για τα άτομα
με ειδικές ανάγκες,

E. εκτιμώντας ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη πανευρωπαϊκού διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και
διάδοσης της καλής πρακτικής, ώστε να υπάρξη προστιθέμενη αξία,
ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της διάστασης των ίσων ευκαιριών σε όλες τις κοινοτικές
πολιτικές (mainstreaming) θα προωθήσει την ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, υπό τον
όρο να θεσπισθοινν ειδικά μέτρα για τις ίσες ευκαιρίες και ότι αυτή η νέα προσέγγιση πρέπει να
ακολουθηθεί παράλληλα με ένα ειδικό πρόγραμμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που να προάγει την
ίση συμμετοχή και την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, να
προλαμβάνει τις δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να μπορεί να
βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους

Z. κρίνοντας ότι o κοινοτικός χάρτης για τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων που εγκρίθηκε στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Στρασβούργου στις 9 Δεκεμβρίου 1 989 από τα 1 1 κράτη μέλη διακηρύσσει
στο άρθρο 26 ότι : «Όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτως της αιτίας και της μορφής του
προβλήματος τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε συγκεκριμένα συμπληρωματικά μέτρα προωϋή
σεως της κοινωνικής τους και επαγγελματικής τους επανένταξης . Τα μέτρα αυτά, προσαρμοσμένα στις
δυνατότητες των ενδιαφερομένων, πρέπει να αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση, την εργονομία,
την ευκολία πρόσβασης, την κινητικότητα, τα μεταφορικά μέσα και την στέγαση»·
H. υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων πρέπει να διασφαλιστεί, σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία, προς όφελος όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομέ
νων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και εκείνων που έχουν την ευθύνη ατόμων με ειδικές ανάγκες·

1.

χαιρετίζει την αλλαγή φιλοσοφίας που χαρακτηρίζει την ανακοίνωση που υπέβαλε η Επιτροπή·

2. προσπαθεί να επιτύχει στο πλαίσιο αυτό διαφοροποίηση υπέρ των οργανώσεων των ατόμων με
ειδικές ανάγκες (δηλ. των οργανώσεων όπου το διοικητικό σώμα των εν λόγω οργανώσεων περιλαμβάνει
κατά 50% άτομα με ειδικές ανάγκες ή γονείς τέτοιων ατόμων που δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον
εαυτό τους) στις οποίες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση,
χωρίς να παραμεληθούν άλλα σχέδια ή οργανώσεις σχετικές με τα άτομα με ειδικές ανάγκες·

3 . εκφράζει τη βαθεία ανησυχία του για την έλλειψη ενός νέου προγράμματος με ειδικές ανάγκες και
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νέο πρόγραμμα δράσης μετά την αξιολόγηση του HELIOS II ,
βασισμένο στη φιλοσοφία των πρότυπων κανόνων των Ηνωμένων Εθνών
4.
εκφράζει το φόβο του ότι στην περίπτωση της έλλειψης ενός τέτοιου προγράμματος θα καταρρεύσουν
όλες οι υφιστάμενες δομές και ιδιαίτερα o θετικός διάλογος μεταξύ των οργανώσεων για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες και των εμπειρογνωμόνων·
C)

ΕΕ C 211 της 8.08.1987 , σελ . 1 .
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5 . επισημαίνει ότι οι ΜΚΟ συμφωνούν στην ανάγκη προγράμματος που θα αποτελεί συνέχιση του
HELIOS II και θα έχει ειδικά ως στόχο τις ίσες ευκαιρίες και την ενσωμάτωση, έτσι ώστε να προωθηθούν
περαιτέρω τα επιτεύγματα στους τομείς αυτούς, και πιστεύει ότι οι υφιστάμενες δομές συνεργασίας που'
δημιουργήθηκαν κατά τα πρόσφατα έτη πρέπει να διευρυνθούν περαιτέρω
6. καλεί την Επιτροπή, για την περίοδο πριν εγκριθεί ένα νέο πρόγραμμα, να διασφαλίσει σχετικές
πιλοτικές και προπαρασκευαστικές δράσεις ιδιαίτερα με τις ΜΚΟ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
7 . καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στρατηγικής για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν στα κράτη μέλη της Ένωσης οι πρότυποι κανόνες του ΟΗΕ
8 . καλεί τα Κράτη Μέλη να προτείνουν, στο πλαίσιο της ΔΚΔ, την κατάλληλη νομική βάση για
κοινωνικά προγράμματα που θα στηρίζεται σε ψήφο με ειδική πλειοψηφία· καλεί επίσης τα Κράτη Μέλη να
συμπεριλάβουν στην αναθεωρημένη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ρήτρα που να απαγορεύει τις
διακρίσεις με βάση τη μειονεξία
9 . καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ενεργητικά μέτρα, στο πλαίσιο της προσέγγισης του mainstreaming,
έτσι ώστε να δοθεί στα άτομα με ειδικές ανάγκες η δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα κοινοτικά
προγράμματα που τα αφορούν, και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την
πρόοδο όσον αφορά τα εν λόγω μέτρα
10.
αναγνωρίζει ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα να επηρεάζουν τις πολιτικές που
τους αφορούν και εκφράζει τη λύπη του για το μικρό βαθμό συμμετοχής των εν λόγω ατόμων· πιστεύει ότι o
καλύτερος τρόπος για να επιτείνει υψηλότερος βαθμός συμμετοχής είναι η χρηματοδοτική στήριξη για τη
συμμετοχή των ευρωπαϊκών ΜΚΟ των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η διασφάλιση ποσοστού
εκπροσώπησης τουλάχιστον 50% των ίδιων των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις διασκέψεις, τις
διοργανώσεις ή άλλες δραστηριότητες της Επιτροπής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες· · αναμένει ότι το
μέτρο αυτό θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής διάστασης

1 1 . καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την προσπελασιμότητα των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα
των τεχνολογιών της πληροφόρησης, εντός του ρυθμιστικού πλαισίου για την κοινωνία της πληροφορίας
τονίζει τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για ευρύτερη πρόσβαση στην
απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση, όταν έχουν σχεδιασθεί κατάλληλα έτσι ώστε να αντιμετωπί

ζουν τις ανάγκες των ανθρώπων με προβλήματα αισθήσειυν, πνευματικά ή σωματικά και συνιστά να
εκπονηθεί μελέτη ώστε να εκτιμηθούν ακριβώς οι εν λόγω ανάγκες

12 . καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία σχετικά με τη δρομολόγηση πανευρωπαϊκού
προτύπου σχεδίου για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ευρωπαϊκούς συλλόγους ατόμων με ειδικές ανάγκες (ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο,, ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά βήματα συζήτησης)·
13 . υποστηρίζει τη δημιουργία ομάδας υψηλού επιπέδου που θα εξασφαλίσει το διάλογο μεταξύ των
κρατών μελών και συνιστά τακτικός διάλογος με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου Φόρουμ για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες να πραγματοποιείται τουλάχιστον τρείς φορές ετησίως
14 . ζητεί να ληφθούν σημαντικότερα μέτρα για την ενεργητική συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες
στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας πρότυπο ανάλογο με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τους
πρότυπους κανόνες

15 . καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα εμπόδια που υφίστανται στην εσωτερική αγορά για την ελεύθερη
διακίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να υποβάλει προτάσεις για την απομάκρυνσή τους·
16. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει επισκόπηση των διαφόρων μοντέλων των κρατών μελών για τη
δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες
17 . καλεί την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους να επιδοθούν σε δημιουργικό διάλογο με στόχο
την ανάπτυξη κοινής θέσης για την καλή πρακτική στον τομέα της απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες·
ζητεί να προταχθούν ειδικά μέτρα με στόχο την πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας
18 . καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο ενσωμάτωσης των νέων με ειδικές ανάγκες στα
εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών- καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την υλοποίηση των
προαναφερθέντων συμπερασμάτων του της 14ης Μαΐου 1987 , έτσι ώστε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε
όλα τα κράτη μέλη να διαθέτουν ελεύθερη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα συστήματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης

19 . χαιρετίζει τις προσπάθειες που αποβλέπουν στο να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των ατόμων με
ειδικές ανάγκες στα καταλλήλως διαμορφωμένα προγράμματα των διαρύροπικών ταμείων και ζητεί από
την Επιτροπή να διαβουλευτεί εκτεταμένα με τις ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες σχετικά με την
μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων
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20. καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν το καλό παράδειγμα όσον αφορά τις
προσλήψεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και να θεσπίσουν ποσόστωση για την πρόσληψη ατόμων με ειδικές
ανάγκες, δίνοντας προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες απέναντι σε άλλους υποψηφίους, στην
περίπτωση ίσων επαγγελματικών ικανοτήτων, και να θεσπίσουν τις απαραίτητες διατάξεις όσον αφορά τη
διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ώστε να τηρείται η ποσόστωση που έχουν ορίσει τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες·

2 1 . ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ένταξης των ατόμων με
ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας·
22 .
εκφράζει τις ανησυχίες της για την προσπελασιμότητα του HANDYNET από τα άτομα με ειδικές
ανάγκες και συνιστά να τοποθετηθεί το HANDYNET στο INTERNET

23 . αναγνωρίζει το όφελος που προκύπτει από τις διαβουλεύσεις και, την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με τις καλές πρακτικές μεταξύ ΕΕ, ΕΖΕΣ, Χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Κύπρου και
Μάλτας, με θέμα τις πολιτικές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες·

24 . αναθέτει στον Πρόεδρο να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

6. Οικονομική ολοκλήρωση των αναπτυσσομένων χωρων *
Α4-0086/97

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της επιτροπής για την στήριξη από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα προσπαθειών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ αναπτυσσομένων
χωρών (COM(95)0219 - C4-0260/95)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(95 ) 219 — C4-0260/95 ),

— έχοντας υπόψη τα Άριθρα 130Υ και 130Φ της Συνθήκης του ΕΚ,
—

έχοντας υπόψη την δεύτερη σύμβαση Yaoundé του 1969 και τις διαδοχικές συμβάσεις Lomé,

—

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Αισαβώνας ( 1 992) και του Έσσεν
( 1994 ),

— έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με τη στήριξη των προσπαθειών περιφερειακής
ολοκλήρωσης μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών της 1ης Ιουνίου 1995 ,
—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπηρης και Συνεργασίας και τη γνωμοδότηση της
Επιτροπή Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων (Α4-0086/97 ),

A. επιδοκιμάζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής υπό το φώς της τάσης για περιφερειακή συνεργασία
και ένταση στην παγκόσμια οικονομία της μεταψυχρομεταπολεμικής εποχής,
B. έχοντας την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη δεν προωθείται μόνον εάν συνεχίσουν να κατευθύνονται οι
οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις διαφόρων χωρών του Νότου προς τις χώρες του Βορρά,
ιδιαίτερα μάλιστα προς τις πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις, αλλά ότι είναι απολίτως αναγκαία η
αναζωπύρωση των ανταλλαγών και της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αναπτυσσομένων
κρατών,

Γ. έχοντας την πεποίθηση ότι η περιφερειακή οικονομική συνεργασία και ολοκλήρωση μπορεί να
συμβάλλει στη βελτίωση των σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων
τα οποία αντιμετωπίζουν πολλές από τις αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύοντας, ωστόσο, ότι μία σε
μεγάλο βαθμό διαφοροποιημένη προσέγγιση είναι αναγκαία για να προωθηθούν τα συμφέροντα των
πτωχότερεων πληιθυσμών του αναπτυσσόμενοι' κόσμο,

Δ. έχοντας επίγνωση της αποτυχίας πολλών προσπαθειών για περιφερειακή ολοκλήρωση, ιδίως στην
Αφρική· αναγνωρίζοντας την ανάγκη προσεκτικής ανάλυσης αυτών των προσπαθειών προκειμένου να
επιτευχθεί ή όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματική υποστήριξη,

28 . 4. 97

28 . 4 . 97

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ). C 132/317
Παρασκευή, 11 Απριλίου 1997

E. έχοντας την πεποίθηση ότι η εκ του εξωτερικού στήριξη της περιφεριακής οικονομικής ολοκλήρωσης
στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει μεγάλη σημασία και ότι η ΕΕ αποτελεί ένα ιδιαίτερα κατάλληλο φορέα
που θα αναλάβει ηγετικό ρόλο σ' αυτόν τον τομέα λόγω της δικής της ιστορίας στο θεμα της
περιφειακής οικονομικής ολοκλήρωσης· έχοντας, ωστόσο, εξίσου την πεποίθηση ότι το ευρωπαϊκό
πρότυπο ολοκλήρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον ως πηγή αναφοράς και ότι η εφαρμογή του δεν
μπορεί να μεταφερθεί άμεσα στις αναπτυσσόμενες χεόρες,
1 . θεωρεί ότι o πρωταρχικός σκοπός της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης στις αναπτυσσόμενες
χώρες πρέπει να είναι η ενθάρρυνση του μετριασμού της φτώχειας και η προώθηση μιας βιώσιμης,
κοινωνικής και ανύρωπιστικής ανάπτυξης·

2. θεωρεί ότι η ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί επίσης μέσο
που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, χωρίς όμως να είναι αυτοσκοπός·

3 . θεωρεί ότι η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση συνιστά θεμελιώδες μέσο για την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη των συνδεδεμένων αναπτυσσομένων χωρών, προς διευκόλυνση της διεθνούς
ενσωμάτωσης των οικονομιών τους και ως συμβολή για την προσέγγιση των λαών και την ενίσχυση της
ειρήνης και της διεθνούς σταθερότητας
4. υποστηρίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίες οι προσπάθειες της Επιτροπής για την επανεξέταση των
μέτρων στήριξης υπέρ της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

5 . υποστηρίζει την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των χορηγών, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών μελών της και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, παράλληλα με άλλα μέτρα, την ετήσια
έκθεση που έχει εξαγγείλει αρχίζοντας από το 1 996
6. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία o σωστός συντονισμός μεταξύ οργανισμών σε ό,τι αφορά τη
στήριξη της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών και ζητεί από την
Επιτροπή να συμβάλει στην επίτευξη του συντονισμού αυτού·
7 . αναγνωρίζει ότι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και θεσμικές πραγματικότητες διαφόρων
περιφερειών του αναπτυσσόμενου κόσμου ποικίλλουν κατά πολύ, όπως ακριβώς και οι δυνατότητες
επίτευξης μιάς αποτελεσματικής περιφερειακής ολοκλήρωσης·
8 . φρονεί ότι εκεί όπου δεν υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις επιτυχούς περιφερειακής ολοκλή
ρωσης ίσως είναι περισσότερο ενδεδειγμένη η στήριξη άλλων μορφών περιφερειακής συνεργασίας·
9. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη λειτουργική συνεργασία, στα πλαίσια της υποστήριξης που
παρέχει η ΕΕ σε ορισμένες περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου ( ιδίως στην Αφρική), δεδομένου ότι η
λειτουργική συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα αμοιβαία συμφέροντα
που εν συνεχεία αποτελούν τη βάση για ενέργειες προς εναρμόνιση της πολιτικής και τελικά επίτευξη της
περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης
10. πιστεύει ότι κάθε πολιτική της ΕΕ για τη στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας και, στα πλαίσια
της πολιτικής αυτής , της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης πρέπει να βασίζεται :
— στην κατανόηση των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων του αναπτυσσόμενου κόσμου (ιστορικών,
οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών)·

— στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την περιφερειακή
οικονομική ολοκλήρωση (κατ ' αντίθεση με τα προγράμματα λειτουργικής περιφερειακής συνεργασίας)
μπορεί να ύεωρηθούν ότι υπάρχουν στις διάφορες περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου
— στη ρεαλιστική αξιολόγηση του συγχρονισμού και και των σταδίων των διαδικασιών περιφερειακής
συνεργασίας επί των οποίων μπορεί να οικοδομηθεί αργότερα η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση
1 1 . πιστεύει ότι για μερικές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου, ειδικότερα τις λιγότερο αναπτυγμέ
νες περιοχές, η πολυμερής ελευθέρωση που βασίζεται μόνον στις δυνάμεις της αγοράς ενδέχεται να μειώσει
τα οικονομικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση
12 . πιστεύει ότι οι προσπάθειες περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης πρέπει συχνά να περιλαμβά
νουν ποικιλία μέτρων προτιμησιακού χαρακτήρα για τη στήριξη των ασύενέστερων οικονομιών της
περιοχής- τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεκτιμήσει την πτυχή αυτή και να θεμελιώσει τα μέτρα στήριξης
στην ανάγκη των ασθενέστερων εθνικών κρατών στο πλαίσιο μιας περιφερειακής συμφωνίας·

13 . θεωρεί ότι είναι απαραίτητο οι συμφωνίες περιφερειακής ολοκλήρωσης να επιτρέπουν στους
εταίρους τους να εμβαθύνουν την οικονομική και εμπορική τους ολοκλήρωση πέραν των απαιτουμένων από
τον ΠΟΕ ορίων ( ΓΣΔΕ 1994), υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες απελευθέρωσης δε θα
συνεπάγονται ένταση του προστατευτισμού κατά των χωρών που δε συμμετέχουν στις συμφωνίες αυτές·
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14 . είναι της γνώμης ότι πολύ μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στο πρόβλημα της
χρηματοδότησης μέτρων συνοχής, όπου η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση υποστηρίζεται μεταξύ
χωρών με ευρέως διαφορετικές οικονομικές δομές και επίπεδα ανάπτυξης·
15 . Πιστεύει ότι το κόστος προσαρμογής με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες λόγω
απομάκρυνσής τους από μη αμοιβαίες προτιμησιακές συναλλαγές και ενστερνισμού τους μιας μεγαλύτερης
αμοιβαιότητας θα διαφέρουν κατά πολύ από αναπτυσσόμενη χώρα σε αναπτυσσόμενη χώρα και από
περιοχή σε περιοχή· υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι η δωρεάν στήριξη διαφόρων μορφών
βοήθειας για την προσαρμογή εκείνων των χωρών, των περιοχών ή των τομέων με το υψηλότερο κόστος
προσαρμογής ίσως είναι αναγκαία για την ενίσχυση της ολοκλήρωσης·
16. πιστεύει ότι θα πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά τόσο οι συνέπειες για τις μεμονωμένες
αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες, όσο και η απομάκρυνση από μη αμοιβαίες προτιμησιακές
συναλλαγές προς μία μεγαλύτερη αμοβαιότητα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δεν υπονομεύονται οι
στόχοι απάλυνσης της φτώχειας και προώθησης μιας βιώσιμης, οικονομικής , κοινωνικής και ανθρωπιστι
κής ανάπτυξης·

17 . είναι της γνώμης ότι o υπερβολικός αριθμός περιφερειακών οργανισμών στην Αφρική προκαλεί
δαπανηρό διπλασιασμό προσπαθειών, αναποτελεσματικότητα και προβλήματα συντονισμού· κατά συνέ
πεια ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν και συνδράμουν τις προσπάθειες
εξορθολογισμού της υπάρχουσας δέσμης οργανισμών, εφόσον αυτή είναι η επιθυμία των ενδιαφερομένων
χωρών·
18 . υποστηρίζει την άποψη που εκφράζεται στην ανακοίνωση, ότι δηλαδή οι επαναλήψεις και οι
αντιφατικές εντολές των περιφερειακών οργανισμών οδηγούν σε αναποτελεσματικότητα και σπατάλη των
πόρων και ζητεί από την Επιτροπή να συζητήσει το γεγονός αυτό με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις και
κυβερνήσεις και να μεσολαβήσει για την αποτελεσματικότητα του συντονισμού και της χρησιμοποίησης των
πόρων·
19 . ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα και τις
πιθανότητες επιτυχίας των περιφερειακών οργανισμών και να υποστηρίζουν μόνον τους οργανισμούς που
μπορούν να συμβάλλουν συνεχώς στη βελτίωση της οικονομικής , πολιτικής, κοινωνικής και οικολογικής
κατάστασης·

20. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει τις προσπάθειες περιφερειακής συνεργασίας
μεταξύ των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών της Ένωσης και των κρατών ή εδαφών που εντάσσουν
το γεωγραφικό χώρο τους σε μια συνεργασία που βασίζεται στις αναπτυξιακές αναγκές των διαφόρων
εταίρων και στο σεβασμό των αμοιβαίων συμφερόντων·

21 . θεωρεί ότι έχει βασική σημασία οι προσπάθειες περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης να
αποσκοπούν στο να συμπεριληφθούν σ' αυτές τοπικοί πληθυσμοί και o ιδιωτικός τομέας, εφόσον καμία
μακροπρόθεσμη επιτυχία δεν είναι δυνατή χωρίς λαϊκή υποστήριξη· επισημαίνει, σε σχέση με αυτό, ότι o
σκοπός απάλυνσης της φτώχειας εξυπηρετείται καλύτερα με την εφαρμογή ευαίσθητων και ικανών
πρακτικών σε τοπικό επίπεδο·
22. θεωρεί ότι τα συμφέροντα των γυναικών, των παιδιών και των ιδιαίτερα ευαίσθητων ομάδων όπως
οι (αυτόχθονες πληθυσμοί, θα πρέπει να εκτιμηθούν και να ληφθούν καταλλήλως υπόψη σε όλες τις
προσπάθειες περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης·
23 . υποστηρίζει ένθερμα την άποψη της Επιτροπής σχετικά με τη σημασία αύξησης της τοπικής
ικανότητας να διατυπώνει και να εφαρμόζει πολιτικές περιφερειακής ολοκλήρωσης· θεωρεί ότι η παροχή
τεχνικής βοήθειας και προγραμμάτων κατάρτισης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη αυτού
του σκοπού·

24. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η εξωτερική υποστήριξη είναι ίσως αναγκαία για να
αντισταθμισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών πολλών αναπτυσσόμενων χωρών λόγω
μειώσεως των δασμολογικών εσόδων τους, η οποία 0α προκύψει από την οικονομική ελευθέρωση στο
πλαίσιο της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης·
25 . πιστεύει πως έχει ζωτική σημασία τα εθνιακά προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης να
λαμβάνουν υπόψη την περιφερειακή διάσταση·
26.

υπογραμμίζει ότι η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει -μέσο και

μακροπρόθεσμα- την καλύτερη αναπτυξιακή οδό, τόσο στο Μαγκρέπ όσο και στο Μασρέκ και τη Μέση
Ανατολή· και, προς τούτο, καλεί την Επιτροπή να μελετήσει (και ενδεχομένως να εφαρμόσει) την
τροποποίηση και σώρευση των κανόνων προέλευσης για τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα των χωρών της
Μεσογείου με στόχο την τόνωση της οικονομικής και εμπορικής ολοκλήρωσης μεταξύ των διαφόρων χωρών
και ομάδων χωρών της περιοχής·
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27 .
δέχεται με ικανοποίηση την εισαγωγή της περιφερειακής σώρευσης στα πλαίσια των κανόνων
προέλευσης της Λομέ IV/2 , αλλά ζητεί να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να εφαρμοστεί ευέλικτα η
διάταξη για την περιφερειακή σώρευση ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ενθαρρυνθεί αποτελεσματικά με
αυτό το νέο μέσο το δυναμικό δημιουργίας εμπορίου και νέων επενδύσεων·
28 .
εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη θέση σε ισχύ της περιφερειακής σώρευσης των
κανόνων προέλευσης στις εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ με τα κράτη μέλη της Κοινής Αγοράς της
Κεντρικής Αμερικής όσον αφορά τα προϊόντα που επωφελούται από το ΣΓΠ της Ένωσης·

29 . θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσει αποφασιστικότερα το ΣΓΠ ως μέσο στην υπηρεσία της
περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης των αναπτυσσομένων χωρών και, υπό την έννοια αυτή,
υποστηρίζει την εκ μέρους της Επιτροπής διευκόλυνση της πλέον ευέλικτης χρησιμοποίησης των κανόνων
προέλευσης εκ μέρους των χωρών αχιτών, επιτρέποντας την υποπεριφερειακή σώρευση·

30. θειυρεί ότι μιά ισχυρότερη επικέντρωση σε περιβαλλοντικά θέματα θα ενίσχυε την ανακοίνωση της
Επιτροπής , εφόσον ουδεμία αναπτυξιακή στρατηγική μπορεί να είναι πραγματικά βιώσιμη χωρίς την
συνεκτίμηση περιβαλλοντικών θεμάτων- ζητεί από την Επιτροπή να εσνωματώσει την πτυχή αυτή στην
ανακοίνωση .

3 1 . καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες περιφερειακής ολοκλήρωσης
των αναπτυσσομένων χωρών, η οποία θα ασχολείται με τους επιμέρους τομείς της οικονομικής
ολοκλήρωσης καθώς και τα έργα υποδομής και ιδιαίτερα με τις πολιτικές, πολιτιστικές και εθνοτικές
πτυχές, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των προσπαθειών ολοκλήρωσης·
32.
αναθέτει στον Προεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή , το Συμβούλιο και τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών.

7. Κρίση στον τομέα του ρυζιου
Β4-0211 , 0280, 0281 , 0283, 0284/97

Ψήφισμα σχετικά με την κρίση στον τομέα του ρυζιού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 3072/95 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 σχετικά
με την κοινή οργάνωση της αγοράς του ρυζιού ('),

— έχοντας υπόψη τους κανονισμούς (ΕΚ) 19/97 και (ΕΚ) 21 /97 της Επιτροπής της 8/ 1 /97 (2),
—

έχοντας υπόψη τις παραχωρήσεις που έγιναν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποφευχθούν
προβλήματα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου,

A. λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται o κοινοτικός τομέας του ρυζιού, o
οποίος αφού επλήγη από μια μακρά περίοδο ξηρασίας, και παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια η
κατάσταση ομαλοποιήθηκε, για πρώτη φορά μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ, αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα εμπορίας της παραγωγής,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές άνευ δασμών από υπερπόντια εδάφη και χώρες αυξήθηκαν από
58.000 τόνους το 1992 σε 300.000 τόνους το 1996, καθώς και ότι η εν λόγω αύξηση των εισαγωγών
προκάλεσε πτώση των τιμών του ρυζιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικές ζημίες στους
ευρωπαίους παραγωγούς,
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται κατ' ουσίαν για ένα πρόβλημα επιδείνωσης της κοινοτικής
προτίμησης που απορρέει από την ολοκλήρωση του Γύρου της Ουρουγουάης, από τις πιέσεις των
Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου, από ορισμένες προτιμη
σιακές συμφωνίες, καθώς και από τη συμπληρωματική ποσόστωση που παραχωρήθηκε στις χώρες ΑΚΕ
μετά τη διεύρυνση της ΕΕ,
(1)
(2)

ΕΕ L 329 της 30 . 1 2 . 1 995 , σελ . 1 8 .
ΕΕ L 5 της 9.01.1997 , σελ . 19 και 24 .
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης 9 1 /482/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Ιουλίου 1991 , σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της ΕΟΚ ('), η ροή των
εισαγωγών από τις χώρες αυτές δεν στηρίζεται σε καμία βάση,
E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/97 της Επιτροπής της 17ης

Φεβρουαρίου 1997 (2) καθιέρωσε μέτρα προστασίας όσον αφορά την εισαγωγή στην Κοινότητα ρυζιού
προερχόμενου από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, θεσπίζοντας σχετική δασμολογική ποσόστωση·
ότι o κανονισμός αριθ. 160/97 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 1997 (3) καθιέρωσε επίσης
δασμολογική ποσόστωση, για κάθε περίοδο εμπορίας, 32.000 τόνων ρυζιού προερχόμενου από την
Αίγυπτο, το οποίο επωφελείται δασμολογικής μειώσεως 25% , καθώς και ότι η χώρα αυτή επωφελείτο
ήδη από δασμολογική μείωση ύψους 25%, και ότι συνεπώς η απόφαση της Επιτροπής καταργεί πλήρως
το δασμό για ποσότητες ίσες με 32.000 τόνους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρελκυστική στάση ενός κράτους μέλους της Ένωσης παρεμποδίζει την
αναθεώρηση της απόφασης 482/9 1 /ΕΚ, η οποία βρίσκεται στην αφετηρία της σοβαρής αυτής κρίσης,
Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αυξηθούν οι ποσότητες ρυζιού υπό μορφήν επισιτιστικής
βοήθειας, γεγονός που θα ενίσχυε σημαντικά το συγκεκριμένο τομέα,
1 . θεωρεί επιτακτική ανάγκη για την Ένωση να λάβει μέτρα για την εξυγίανση, με αποτελεσματικό και
διαρκή τρόπο, της κατάστασης της αγοράς κοινοτικού ρυζιού, τροποποιώντας την προαναφερόμενη
απόφαση του' Συμβουλίοu' 482/9 1 /ΕΚ·

2. ζητεί από το Συμβούλιο να βγει από το αδιέξοδο της εμπλοκής και καλεί το ενεχόμενο κράτος μέλος
να συνεργαστεί στην αναζήτηση δίκαιης λύσης·
3 . σε περίπτωση παράλειψης του Συμβουλίου, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την προαναφερθείσα
παράταση του κανονισμού 21 /97/ΕΚ·

4. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του «συστήματος σωρευτικής ανάκτησης»,
δηλαδή του μηχανισμού που ισχύει στις ΗΠΑ όσον αφορά την ανάκτηση εισαγωγικών δασμών σε
περίπτωση υπερβολικής φορολόγησης, και εκφράζει τη λύπη το\' για τις παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον εκβιασμό που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες·

5.

ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στη χρήση του συγκεκριμένου κοινοτικού προϊόντος κατά τη χορήγηση

επισιτιστικής βοήθειας·

6. ζητεί να προστεθεί στη διαθέσιμη ποσόστωση για την επιδοτούμενη εξαγωγή της εμπορικής περιόδου
96/97 η πίστωση για 75.000 τόνους που δεν χρησιμοποιήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας

7 . κρίνει απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι η μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς ρυζιού
εγγυάται τη σταθερότητα της κοινοτικής αγοράς ρυζιού και τη διατήρηση του εισοδήματος των
ρυζοκαλλιεργητών της Ένωσης, και ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει ανάλυση της λειτουργίας και της
αποτελεσματικότητας της ΚΟΑ·
8 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών παραγωγής, καθώς και στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
(')
(2)
C)

ΕΕ L 263 της 19.09.1991 , σελ . I.
ΕΕ L 5 1 της 21.02.1997 , σελ . 1 .
ΕΕ L 31 της 1.02.1997 , σελ . 53 .
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

11 Απριλίου 1997

Έχουν υπογράψει :

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Alber, Amadeo, Andersson, Aparicio Sanchez, Apolinario, Argyros,
Baldi , Baldini , Bardong, Barthet-Mayer, Barton, Bébéar, Belleré, Berger, Berthu, Blak, Blokland, Blot,
Böge, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges , de Brémond d'Ars , Breyer, Cabezón Alonso, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, Castagnède , Christodoulou, Colajanni , Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Correia,
Corrie, Cot, Cox , Crampton , Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin , De Melo , de Vries , van Dijk, Dillen ,
Dury, Dybkjær, Eisma, Elchlepp, Ephremidis , Eriksson , Escudero, Estevan Bolea, Etti , Fabra Vallés ,
Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi , Fassa, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Florio,
Fontaine . Frapa Estevez . Flink

Ghilardotti . Gillis . Gil-Robles Gil-Delpado . filase., finerens . Görlach .

Gomolka, Gonzalez Alvarez, Graenitz, Grossetête, Günther, Guinebertière , Gutiérrez Diaz, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hänsch , Hager, Hallam , Happart, Haug, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman,
Hoff, Holm, Hughes, Hyland, Jöns, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kindermann , Kittelmann , Klaß, Koch, Konrad, Kouchner, Krehl ,
Kristoffersen, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lalumière, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lannoye, Larive ,
Lenz, Leperre-Verrier, Liese, Lindeperg, Linkohr, Linser, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney , McCartin,
McGowan, McKenna, Maij-Weggen, Malangre , Malerba, Mann Thomas , Marinucci , Martens , Martin
David W. , Martin Philippe-Armand, Martinez, Mayer, Menrad, Miller, Miranda, Miranda de Lage,
Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Mosiek-Urbahn, Millier, Mulder, Myller, Napoletano, Nassauer,
Needle, Newman, Nicholson, Nordmann , Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Paasilinna, Paasio, Pack,
Pailler, Papayannakis , Pasty , Peter, Pettinari , Poettering, Posselt, Provan, Puerta, van Putten, Rapkay,
Raschhofer, Ribeiro, Ripa di Meana, Rosado Fernandes, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sandbæk,
Santini , Scarbonchi , Schäfer, Schiedermeier, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schulz, Schwaiger,
Secchi , Sichrovsky , Sisó Cruellas, Sjöstedt, Smith, Sonneveld, Sornosa Martinez, Souchet, Stenmarck,
Striby, Swoboda, Tamino, Tannert, Taubira-Delannon , Theato, Theonas, Tindemans , Torres Couto,
Torres Marques, Trakatellis , Trautmann , Valverde López, Vanhecke , Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da
Silva, Vecchi, Verwaerde, van der Waal , Walter, Weber, Weiier, Wemheuer, White, Wiebenga,
Wijsenbeek, Willockx , Wilson, Wolf

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Apiθ. C 132/322
Παρασκευή, 11 Απριλίου 1997

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση
(+) = Υπέρ
(-) = Κατά

(O) = Αποχές
1 . 'Εκθεση Schmidbauer Α4-0044/97

ψήφισμα
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière , Weber

ELDR: Boogerd-Quaak, Dybkjær, Mulder
GUE/NGL : Eriksson, Sjöstedt, Theonas

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy , Sandbæk, van der Waal
NI : Hager, Lukas, Raschhofer

PPE: Alber, Argyros, Bébéar, Böge, de Brémond d'Ars , Camisón Asensio, Colombo Svevo, Corrie, De
Esteban Martin, Escudero , Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga
Estevez, Gillis, Gomolka, Grossetête, von Habsburg , Habsburg-Lothringen, Heinisch , Herman ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Konrad, Langenhagen, Lenz, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens , Mayer, Menrad, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack ,
Poettering , Posselt, Provan, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas , Sonneveld, Stenmarck, Theato,
Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, Verwaerde

PSE : Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Botz, Correia, Elchlepp, Ettl , Falconer, Fantuzzi , Görlach,
Graenitz, Hallam , Haug, Hawlicek, Hoff, Hughes, Jons, Karamanou, Katiforis, Kindermann , Krehl ,
Kuhne, Lindeperg , Liittge, McGowan, Martin David W. , Miranda de Lage, Myller, Needle, Newman ,
Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Torres Marques, Vecchi , Walter, Weiler, Wemheuer,
White

UPE : d'Aboville, Baldi , Florio, Guinebertière, Pasty, Rosado Fernandes , Santini

V : Aelvoet, Gahrton, Holm, McKenna, Ripa di Meana, Wolf

2. 'Εκθεση Needie A4-0086/97

ψήφισμα
(+)
ARE : Taubira-Delannon

ELDR: Dybkjær, Mulder

GUE/NGL : Ephremidis, Eriksson , Gutierrez Diaz, Sjöstedt, Theonas
I-EDN : Blokland, van der Waal
NI : Linser

PPE : Alber, de Brémond d'Ars , Camisón Asensio, Christodoulou , Colombo Svevo, Corrie , Cunha, De

Esteban Martin, De Melo, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Filippi , Flemming, Fontaine ,
Fraga Estevez, Gomolka, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Maij-Weggen, Martens,
Menrad, Oomen-Ruijten, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schleicher, Stenmarck, Theato,
Tindemans , Varela Suanzes-Carpegna

PSE : Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Correia, Elchlepp, Falconer, Fantuzzi , Ghilardotti , Graenitz,
Hallam, Haug, Hendrick, Hoff, Jons, Karamanou , Kindermann , McGowan , Martin David W. , Miranda de
Lage, Needle, Newman , Oddy, Paasio, van Putten , Schmidbauer, Schulz, Smith, Swoboda, Tannert,
Vecchi , Wemheuer
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UPE : Pasty, Santini
V : Aelvoet

(O)
V : Holm

