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Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών
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ΒΙΟΜ/INDU Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, ΄Ερευνας και Ενέργειας
ΑΠΑΣ/EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΕΡΒ/ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής για τους Καταναλωτές
ΓΕΩΡ/AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου   
ΑΛΙΕ/PECH Επιτροπή Αλιείας
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ΠΟΛΙ/CULT Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού
ΑΝΑΠ/DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
ΣΥΝΤ/AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων
ΓΥΝΑ/FEMM Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
ΑΝΑΦ/PETI Επιτροπή Αναφορών
ΕΞΕΤ/ΕNQU Προσωρινή Εξεταστική Επιτροπή
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ
(΄Αρθ. 28/2 του  Κανονισµού)

Ερώτηση αριθ. 12/99 του κ. Bart STAES (ΠΡΑΣ/ΑρΠρΒΧ)

Θέµα: Πιθανή συµµετοχή υπαλλήλου του ΕΚ σε καταχρήσεις που διεπράχθησαν στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ECIP που χρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις αρχές Αυγούστου 1999, το εβδοµαδιαίο περιοδικό STERN δηµοσίευσε άρθρο σχετικά µε
πιθανές καταχρήσεις στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος ECIP. Tο καλώς
πληροφορηµένο συνήθως περιοδικό αναφέρει ρητώς το όνοµα ανωτέρου υπαλλήλου της
Επιτροπής, ο οποίος λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές διορίσθηκε στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Μπορεί να αναφέρει η κ. Πρόεδρος ποια µέτρα προτίθεται να λάβει προκειµένου να επιτρέψει στον
ενδιαφερόµενο υπάλληλο να υπερασπίσει τον εαυτό του έναντι των κατηγοριών που διατυπώνει το
STERN; Μπορεί να διαβεβαιώσει η κ. Πρόεδρος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειµένο
να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να µπορέσει ο ενδιαφερόµενος να προσφέρει τη συνεργασία
του σε έρευνα που θα διέτασσε ενδεχοµένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Υπηρεσία για την
Καταπολέµηση της Απάτης (OLAF) ;

Απάντηση

Μπορεί να αναφέρει η κ. Πρόεδρος ποιά µέτρα προτίθεται να λάβει προκειµένου να επιτρέψει στον
ενδιαφερόµενο υπάλληλο να υπερασπίσει τον εαυτό του έναντι των κατηγοριών που διατυπώνει το
STERN ;

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων, η αρµόδια
για τους διορισµούς αρχή, εν προκειµένω η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει τη
δυνατότητα να επιτρέψει σε έναν υπάλληλο να προβάλει ενώπιον δικαστικής αρχής διαπιστώσεις
που έκανε λόγω της ασκήσεως των καθηκόντων του. Η άδεια αυτή χορηγείται µόνο αν τούτο
απαιτείται από τα συµφέροντα των Κοινοτήτων και αν η άρνηση αυτή δύναται να έχει ποινικές
συνέπειες εις βάρος του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου.

Μπορεί να διαβεβαιώσει η κ. Πρόεδρος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειµένο να λάβει
όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να µπορέσει ο ενδιαφερόµενος να προσφέρει τη συνεργασία του σε
έρευνα που θα διέτασσε ενδεχοµένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Υπηρεσία για την Καταπολέµηση
της Απάτης (OLAF) ;

Το Όργανο θα τηρήσει κάθε ισχύουσα επ’ αυτού ρύθµιση, ειδικότερα δε τον κανονισµό 1073/1999
σχετικά µε τις έρευνες της OLAF, εγγυώµενο κατ’ αυτόν τον τρόπο το σεβασµό όλων των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των υπαλλήλων του στο πλαίσιο αυτό.

* * *
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
----------------------------------------------------

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού

ο κ. Stanislaw TILLICH (PPE/D)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 27 Οκτωβρίου 1999.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά την ολοµέλειά του της 15ης Νοεµβρίου 1999.

Ο κ. TILLICH ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 19 Ιουλίου 1994 και ανήκε
στην Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των Ευρωπαίων
∆ηµοκρατών (PPE/DE).

Ήταν 1ος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισµών.

* * *

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
----------------------------------------------------

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού

ο κ. Paulo PORTAS (UEN/P)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 3 Νοεµβρίου 1999.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά την ολοµέλειά του της 15ης Νοεµβρίου 1999.

Ο κ. PORTAS ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 20 Ιουλίου 1999 και ανήκε
στην Οµάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών (UEN).

Ήταν 3ος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

* * *
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

-----------------------------------------------------------------

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 18ης Νοεµβρίου1999, έλαβε
γνώση της εκλογής του:

κ. José Duarte de Almeida RIBEIRO E CASTO

σε αντικατάσταση του κ. Paulo PORTAS (UEN/P), µε ισχύ από 17 Νοεµβρίου 1999.

* * *
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  1999

 ΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των

ερωτήσεων
που

εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
Σες

ερωτήσεις
(απουσία
του

συντάκτη)

Ερωτήσεις
που

αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις
που

προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 41 15 23 10 1 0 2 κ. SASI

Επιτροπή 74 13 61 9 0 0 0 κ. PATTEN
κα WALLSTRÖM
κ. BARNIER
κ.VITORINO
κα de PALACIO
κ. VERHEUGEN

Σύνολο 115 28 84 19 1 0 2
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  - ΕΤΟΣ  19991

Aριθ. Αριθ. PE Συντάκτης Θέµα

Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

7/99 168.504 HELMER, KAUPPI,
DUCARME, DOYLE

Ο αθλητισµός στην ύπαιθρο 13.10.1999 13.01.2000 33

8/99 168.513 Roy PERRY Ο καθορισµός της έδρας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

26.10.1999 26.01.2000 82

9/99 168.514 Ward BEYSEN Οι λόγοι της αποχής από την
ψηφοφορία επί του ψηφίσµατος για το
Tampere

03.11.1999 03.02.2000 1

10/99 168.519
EBNER, LUCAS,
BANOTTI, VATTIMO,
WATTS

Οι αρνητικές επιπτώσεις του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
στην καλή διαβίωση των ζώων

15.11.1999 15.02.2000 31

                                                
1 Κατάσταση στις  19.11.1999
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

P. 99/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τις Προεδρικές Εκλογές και το ∆ηµοψήφισµα στην Αµπχαζία

(Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι αρχές της Αµπχαζίας, Γεωργία,
διεξήγαγαν δήθεν Προεδρικές Εκλογές στις 3 Οκτωβρίου παράλληλα µε δηµοψήφισµα για το
Σύνταγµα της Αµπχαζίας. Στο ψήφισµα αριθ. 1255 της 29ης Ιουλίου 1999 του Συµβουλίου
Ασφαλείας των ΗΕ οι εκλογές περιεγράφησαν ως απαράδεκτες και παράνοµες. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση θεωρεί τις εκλογές άκυρες και τη διεξαγωγή τους επιζήµια για τις προσπάθειες επίτευξης
ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση, στα πλαίσια της διαδικασίας της Γενεύης.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ επιθυµεί να επαναλάβει ότι πρέπει να εξευρεθεί µια οριστική και δίκαια λύση
στο αµπχαζιανό πρόβληµα µέσω πολιτικών διαπραγµατεύσεων. Η λύση θα πρέπει να σέβεται την
εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και την ανάγκη χορήγησης µεγίστου βαθµού αυτονοµίας στην
Αµπχαζία που θα επιτρέπει στους πολίτες της Αµπχαζίας να εκφράζουν την ταυτότητά τους στο
εσωτερικό της Γεωργίας.

Πρέπει να υπογραµµισθεί ότι είναι εξίσου σηµαντική η διασφάλιση της ασφαλούς επανόδου των
προσφύγων.

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

* * *
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P. 110/99

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης των συνδεδεµένων µε την

Ευρωπαϊκή Ένωση, της Κύπρου και της Μάλτας,
επίσης συνδεδεµένων χωρών, και των χωρών της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού

Οικονοµικού Χώρου σχετικά µε την Αιθιοπία και την Ερυθραία
(Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 1999)

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Κύπρος και η Μάλτα, επίσης συνδεδεµένες χώρες, και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής
θέσης 1999/206/ΚΕΠΠΑ την οποία καθόρισε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15
Μαρτίου 1999 βάσει του άρθρου Ι.2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε την
Αιθιοπία και την Ερυθραία, όπως παρατάθηκε µε την κοινή θέση 1999/650/ΚΕΠΠΑ της 30ής
Σεπτεµβρίου 1999. Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να συµµορφώνονται προς την
εν λόγω κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και χαιρετίζει αυτή τη δέσµευση.

* * *

P. 111/99

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ελευθερία του τύπου στην Ο∆Γ

(Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999)

Κατόπιν των προσφάτων κυρώσεων κατά ανεξαρτήτων εφηµερίδων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε
να επαναλάβει την βαθειά της ανησυχία για την αυθαίρετη και µεροληπτική εφαρµογή του νόµου
περί ενηµερώσεως του κοινού ως ενός εκ των πολυαρίθµων µέτρων περιορισµού της ελευθερίας
του τύπου και των άλλων µέσων µαζικής ενηµέρωσης στη Σερβία. Το γεγονός ότι ο νόµος περί
ενηµερώσεως του κοινού προβλέπει δυσαναλόγως υψηλά πρόστιµα για τους δηµοσιογράφους,
αρχισυντάκτες και εκδότες που κρίνεται ότι καταχράσθηκαν την ελευθερία της ενηµέρωσης του
κοινού είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό. Η διάταξη, εξάλλου, του νόµου αυτού ότι τα πρόστιµα πρέπει
να καταβάλλονται εντός 24 ωρών είναι παράλογη διότι δεν παρέχει το χρόνο για τη διοργάνωση
της υπεράσπισης και στην πράξη έχει οδηγήσει στο κλείσιµο πολλών ανεξαρτήτων µέσων
ενηµέρωσης και σχετικών µε τα µέσα ενηµέρωσης οργανισµών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί έναν από τους
ακρογωνιαίους λίθους µιας δηµοκρατικής κοινωνίας. Κάθε περιορισµός της ελευθερίας του τύπου
και άλλων µέσων ενηµέρωσης είναι συνεπώς επιζήµια για τον εκδηµοκρατισµό της Ο∆Γ. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί εκ νέου την ταχεία κατάργηση ή την σηµαντική τροποποίηση του νόµου
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περί ενηµερώσεως του κοινού και τον σεβασµό στη Σερβία της ελευθερίας της έκφρασης καθώς
και της ελευθερίας του τύπου και των λοιπών µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό η
Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την προθυµία της να παράσχει την βοήθειά της, σε συνεργασία µε
άλλους διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΟΑΣΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης, στις σερβικές αρχές
για την κατάρτιση νέου δηµοκρατικού νόµου σύµφωνα µε διεθνώς ανεγνωρισµένες αρχές, όπως η
Τελική πράξη του Ελσίνκι και οι πράξεις του Συµβουλίου της Ευρώπης. Τα περιοριστικά µέτρα
κατά των µέσων ενηµέρωσης θα αποτελέσουν εµπόδιο στην επανένταξη της Ο∆Γ στη διεθνή
κοινότητα.

* * *

P. 112/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
όσον αφορά τη συνεχιζόµενη βία στο Κοσσυφοπέδιο

(Bρυξέλλες, 4 Νοεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση πληροφορήθηκε µε συντριβή τις πρόσφατες πράξεις βίας κατά του σερβικού
πληθυσµού στο Κοσσυφοπέδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει ιδιαίτερα το επεισόδιο της
27ης Οκτωβρίου στο Πεκ, όπου µία φάλαγγα οχηµάτων αποτελούµενη από 155 Σέρβους,
οργανωµένη από την ΄Υπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (HNHCR) και
υπό την προστασία της ∆ιεθνούς ∆ύναµης Ασφαλείας (KFOR) υπέστη επίθεση και πολλά άτοµα
τραυµατίστηκαν, τον πυροβολισµό του προέδρου του "Αντιστασιακού Κινήµατος των Σέρβων του
Κοσσυφοπεδίου" και συµπροέδρου του σερβικού Εθνικού Συµβουλίου, κ. Momcilo Trajkovic στις
31 Οκτωβρίου στην κατοικία του στην Πρίστινα, καθώς και πολλές άλλες επιθέσεις κατά
µειονοτήτων και πρόσφατες πράξεις βίας. Ο πυροβολισµός στην Πρίστινα ενδέχεται να δυσχεράνει
ακόµη περισσότερο τις προσπάθειες δηµιουργίας πολιτικού διαλόγου µεταξύ Σέρβων και Αλβανών
πολιτικών ηγετών στο Κοσσυφοπέδιο.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση αναµένει να συµµορφωθούν πλήρως όλα τα µέρη µε το Ψήφισµα 1244 του
Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και να συνεργαστούν πλήρως µε την Αποστολή των ΗΕ στο
Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και την KFOR, τη διεθνή παρουσία που ορίζεται από το εν λόγω
Ψήφισµα. Πρέπει να σταµατήσει κάθε πράξη βίας από κάθε πλευρά.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είναι προσηλωµένη στην ιδέα ενός δηµοκρατικού και πολυεθνικού
Κοσσυφοπεδίου. ΄Ολοι οι κάτοικοι του Κοσσυφοπεδίου - ανεξαρτήτως της εθνικής τους
προέλευσης - πρέπει να µπορούν να παραµείνουν και να επιστρέψουν στο Κοσσυφοπέδιο, και να
ζήσουν σ’ αυτό ειρηνικά, χωρίς παρενοχλήσεις και εκφοβισµούς κάθε είδους. Αυτή ήταν, είναι και
θα είναι η βάση της σθεναρής δέσµευσης (στρατιωτικής, πολιτικής, οικονοµικής) που έχει
αναλάβει η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στο Κοσσυφοπέδιο.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και τα κράτη µέλη της προβαίνουν σε ουσιαστική επένδυση από άποψη
ανθρώπων και χρηµάτων για την ανασυγκρότηση του Κοσσυφοπεδίου. Η συνεχιζόµενη εθνική βία
το µόνο που επιτυγχάνει είναι να δυσχεραίνει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης να
βοηθήσει στην ανοικοδόµηση µιας ισορροπηµένης κοινωνίας στο Κοσσυφοπέδιο. Η Ευρωπαϊκή
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΄Ενωση καλεί όλο το λαό του Κοσσυφοπεδίου να απόσχει από τη βία και να ακολουθήσει την οδό
της συνεργασίας. Η Ένωση καλεί ιδιαιτέρως τους ηγέτες της αλβανικής κοινότητας του
Κοσσυφοπεδίου να καταδικάσουν αυτές τις πράξεις βίας και να χρησιµοποιήσουν την επιρροή και
το κύρος τους προκειµένου να συνεργαστούν µε την KFOR και την UNMIK για τη συντριβή των
επεισοδίων βίας και εκφοβισµού στο Κοσσυφοπέδιο. Η ΄Ενωση παροτρύνει όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη να συνεργαστούν ώστε να προσαχθούν ταχέως οι αυτουργοί στη ∆ικαιοσύνη και καλεί όλες
τις πολιτικές δυνάµεις του Κοσσυφοπεδίου να αποκαταστήσουν το διάλογο και να σταµατήσουν τις
απειλές κατά των πολιτικών αντιπάλων.

* * *

P. 113/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τις προεδρικές
εκλογές του Τατζικιστάν

(Βρυξέλλες, 16 Νοεµβρίου 1999)

Η ΕΕ ανησυχεί βαθύτατα για τα αντιδηµοκρατικά συµβάντα και τις αντιδηµοκρατικές διαδικασίες
που σηµειώθηκαν σε σχέση µε τις προεδρικές εκλογές στο Τατζικιστάν, θεωρεί δε τις εκλογές
αυτές αντίθετες µε τις δηµοκρατικές αρχές και αξίες. Η ΕΕ δεν διαπιστώνει καµία πρόοδο της
δηµοκρατικής εξέλιξης του Τατζικιστάν, εφόσον βασικοί κανόνες της κοινωνίας των πολιτών δεν
τηρούνται αλλά παραβιάζονται.

Η ΕΕ προτρέπει ειδικότερα την κυβέρνηση του Τατζικιστάν να θεσπίσει και να εφαρµόσει
δηµοκρατικές διαδικασίες και δηµοκρατικούς κανόνες για τις επικείµενες βουλευτικές εκλογές
ώστε να εξασφαλισθεί ότι αυτές θα είναι απολύτως ελεύθερες και έντιµες. Θα είναι προς το
συµφέρον του λαού του Τατζικιστάν να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να
συµµετάσχουν ισοτίµως όλες οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας αυτής στην προπαρασκευή και την
διεξαγωγή των επικειµένων βουλευτικών εκλογών σύµφωνα µε τις αρχές του ΟΑΣΕ.

Η ΕΕ υποστηρίζει σταθερά τη διαδικασία ειρήνευσης του Τατζικιστάν, εξαρτά δε από αυτήν την
ανάπτυξη στο µέλλον συµβατικών σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και του Τατζικιστάν. Μόνον η
εξοµάλυνση της κοινωνίας θα προσφέρει στο Τατζικιστάν τη δυνατότητα να υλοποιήσει διεθνείς
του δεσµεύσεις. Επιπλέον µόνον η διαδικασία ειρήνευσης µπορεί να εξασφαλίσει συνεχή βελτίωση
των συνθηκών ασφαλείας και µε τον τρόπο αυτό να διευκολύνει τον προγραµµατισµό διεθνούς
αρωγής.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η
Κύπρος και η Μάλτα ως συνδεδεµένες χώρες, και οι χώρες της ΕΖΕΣ, Ισλανδία και Λιχτενστάιν,
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

* * *
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P. 114/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για την πολιτική κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας µετά

τις προεδρικές εκλογές
(Βρυξέλλες, 22 Νοεµβρίου 1999)

Η ΕΕ παρακολουθεί προσεκτικά την εξέλιξη της πρόσφατης διαδικασίας προεδρικών εκλογών στην
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, τα αποτελέσµατα των οποίων εξετάζονται,
επί του παρόντος, από τα συνταγµατικά όργανα.

Η ΕΕ υπενθυµίζει την κρίση του ΟΑΣΕ/ODIHR ότι η εκλογική διαδικασία διεξάχθηκε, σε γενικές
γραµµές, ικανοποιητικά εκφράζοντας, ωστόσο, λύπη για ορισµένες παρατυπίες που σηµειώθηκαν.

Η ΕΕ σηµειώνει µετά λύπης ότι ορισµένα πολιτικά κόµµατα δεν δέχθηκαν την πρόσκληση του
ΟΑΣΕ να λάβουν µέρος στην επίβλεψη της εκλογικής διαδικασίας.

Η ΕΕ παρακολουθεί τώρα, µε ανησυχία, την προοπτική της αναβολής της τελικής απόφασης µετά
την προθεσµία που ορίζει το σύνταγµα.

Ο ουσιαστικός σεβασµός του κράτους δικαίου σε µια καλώς λειτουργούσα δηµοκρατία επιβάλλει
τόσο την προσήλωση στις δεσµευτικές αρχές της διαφάνειας και της ορθότητας καθώς και την
έγκαιρη και πλήρη ενηµέρωση του κοινού. Η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια της δηµοκρατικής
διαδικασίας δηµιουργεί δυσπιστία ως προς το δηµοκρατικό σύστηµα ενώ κλίµα καχυποψίας και
αµοιβαίων κατηγοριών είναι δυνατόν να προκαλέσει εντάσεις µεταξύ των πολιτικών και εθνικών
οµάδων υπονοµεύοντας την εσωτερική σταθερότητα.

Η ΕΕ καλεί, ως εκ τούτου, όλες τις πολιτικές δυνάµεις να συνεχίσουν να επιδεικνύουν
µετριοπάθεια στη δηµοκρατική τους άµιλλα, να υποστηρίζουν τη δίκαιη και έγκαιρη περάτωση της
εκλογικής διαδικασίας και να σεβασθούν το τελικό αποτέλεσµα των εκλογών.

Η ΕΕ προσδοκά τη γρήγορη ανακήρυξη εκλεγµένου Προέδρου ο οποίος θα χαιρετισθεί ως νέος
αρχηγός κράτους και τιµώµενος ευρωπαϊκός εταίρος. Η ΕΕ καλεί το λαό της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας να του παράσχει πλήρη υποστήριξη την οποία θα
χρειαστεί για την αποτελεσµατική διεξαγωγή των καθηκόντων του.

* * *
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P. 115/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την υπογραφή διµερούς συµφωνίας µεταξύ Χιλής και Περού

(Βρυξέλλες,  22 Νοεµβρίου 1999)

Η ΕΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την υπογραφή στη Λίµα στις 13 Νοεµβρίου, της
διµερούς συµφωνίας µεταξύ Χιλής και Περού, η οποία συµπληρώνει την εφαρµογή της συνθήκης
ειρήνης του 1929. Η συµφωνία θα εδραιώσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα
συµβάλει στην ανάπτυξη του εµπορίου και των επενδύσεων στις χώρες σας και στο σύνολο της
περιοχής.

* * *

P. 116/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης όσον αφορά
την κατάσταση στην Ινδονησία
(Βρυξέλλες, 25 Νοεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση επιθυµεί µία ισχυρή, ενωµένη και δηµοκρατική Ινδονησία. Η Ευρωπαϊκή
´Ενωση υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ινδονησίας. Η ΕΕ χαιρετίζει την νέα απόφαση
της ινδονησιακής κυβέρνησης να επιλύσει τις διαφορές µε το διάλογο παρά µε στρατιωτικά µέσα.

Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τις νέες προσπάθειες της ινδονησιακής κυβέρνησης για την ειρηνική
επίλυση της κατάστασης στο Aceh καθώς και αλλού στην Ινδονησία και καλεί όλα τα µέρη να
απόσχουν από τη χρήση βίας.

Η ΕΕ υποστηρίζει, ιδίως, τη διεξαγωγή σφαιρικού διαλόγου µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων
όσον αφορά το Aceh και χαιρετίζει την εκφρασµένη σταθερή απόφαση της ινδονησιακής
κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις διεκδικήσεις των κατοίκων του Aceh. Υποστηρίζει τις εργασίες
της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Komnas HAM) ώστε να λογοδοτήσουν όλοι οι
υπεύθυνοι των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, είτε διαπράχθηκαν από πολίτες είτε
από στρατιωτικούς, και καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να συνεργασθούν πλήρως στην έρευνα
αυτή.

* * *
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P. 117/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε την ηµεροµηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών

στη ∆ηµοκρατία της Κροατίας
(Βρυξέλλες,  26 Νοεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την συζήτηση που διεξάγεται στην Κροατία
σχετικά µε την ηµεροµηνία των βουλευτικών εκλογών οι οποίες θα πρέπει, σύµφωνα µε τον νόµο,
να διεξαχθούν στις 27 Ιανουαρίου 2000 το αργότερο.

Η ΕυρωπαΪκή ´Ενωση σηµείωσε, µε ανησυχία, ότι και ηµεροµηνίες πολύ κοντά µετά τα
Χριστούγεννα έχουν ανακύψει ως πιθανές ηµέρες εκλογών.

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι θα ήταν δυνατόν να προκύψουν
δυσκολίες για την διεθνή και εσωτερική παρακολούθηση των εκλογών εάν αυτές διεξαχθούν σε
ηµεροµηνία πολύ κοντά µετά τα Χριστούγεννα.

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση αναγνωρίζει ότι η επιλογή της ηµεροµηνίας των εκλογών αποτελεί κυρίαρχη
απόφαση της Κροατίας.

Ωστόσο, απόφαση να διεξαχθούν οι εκλογές µεταξύ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα
προκαλέσει αµφισβητήσεις κατά πόσον αυτές θα είναι ελεύθερες και αδιάβλητες. Η αποστολή του
ΟΑΣΕ στην Κροατία δήλωσε ότι η διεξαγωγή εκλογών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων είναι
άγνωστο φαινόµενο σε ευρωπαϊκά πλαίσια. Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση υποστηρίζει πλήρως τη δήλωση
αυτή.

* * *

P. 118/99
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
(Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 1999)

Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της επαναβεβαιώνουν ότι υποστηρίζουν τη Συµφωνία της Λουσάκα η
οποία αποτελεί τη µόνο ρεαλιστική προοπτική για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή των
Μεγάλων Λιµνών. Η ΕΕ τονίζει ότι είναι έτοιµη να παράσχει πλήρη πολιτική και διπλωµατική
υποστήριξη καθώς και υποστήριξη ως προς τους πόρους για την εφαρµογή της Συµφωνίας της
Λουσάκα, υπό τον όρο ότι τα µέρη θα επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση και θα θέσουν σε
εφαρµογή τη Συµφωνία. Η ΕΕ παροτρύνει όλα τα µέρη να απέχουν από κάθε δήλωση ή πράξη που
θα έθετε ενδεχοµένως σε κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία.
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Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν την κατάπαυση του πυρός και
τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης, κυρίως δε όσα αποφασίστηκαν από τη Μικτή Στρατιωτική
Επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των στρατιωτικών πτυχών της Συµφωνίας. Η ΕΕ
δέχεται µε ικανοποίηση την τοποθέτηση των παρατηρητών του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας
(ΟΑΕ) και της Μικτής Στρατιωτικής Επιτροπής στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Η ΕΕ, µε
ποσό ύψους 1,2 εκατοµµυρίων ευρώ, και τα κράτη µέλη παρέχουν οικονοµική και πρακτική
βοήθεια στη Μικτή Στρατιωτική Επιτροπή. ∆ηλώνουν δε την ετοιµότητά τους να συνεχίσουν και,
εφόσον χρειάζεται, να αυξήσουν την υποστήριξη αυτή.

Η ΕΕ υποστηρίζει τους συνδέσµους του ΟΗΕ που αναπτύσσονται επί του παρόντος στην περιοχή
και στους οποίους περιλαµβάνεται και προσωπικό από πολλά κράτη µέλη της ΕΕ και χαιρετίζει το
διορισµό του Ειδικού Απεσταλµένου του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ για τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
του Κονγκό. Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης τις συστάσεις του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ και το
σχέδιο ψηφίσµατος της Ναµίµπια σχετικά µε τα επόµενα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
ταχεία τοποθέτηση παρατηρητών του ΟΗΕ στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Η ΕΕ
επιβεβαιώνει ότι είναι έτοιµη να υποστηρίξει, σε εύθετο χρόνο, την αποστολή ειρηνευτικής
δύναµης του ΟΗΕ η οποία θα συνδράµει τα µέρη κατά την εφαρµογή της Συµφωνίας της Λουσάκα.

Η ΕΕ τονίζει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ο ειρηνικός και µόνιµος αφοπλισµός, η
αποστράτευση και η επανένταξη των πολιτοφυλακών που δρούν επί του παρόντος στην περιοχή, µε
στόχο την προώθηση της δικαιοσύνης, της εθνικής συµφιλίωσης και του σεβασµού των
ανθρώπινων δικαιωµάτων. Η ΕΕ τονίζει ιδιαίτερα ότι µέλη των πρώην πολιτοφυλακών Far και
Interahamwe που κατηγορούνται για εγκλήµατα γενοκτονίας πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της
δικαιοσύνης, ενώ όλοι όσοι δέχονται τη διαδικασία αφοπλισµού, αποστράτευσης και επανένταξης
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη Ρουάντα χωρίς τον κίνδυνο δίωξης. Η ΕΕ
επιβεβαιώνει ότι είναι πρόθυµη να συνδράµει τα µέρη στον τοµέα αυτό.

Η ΕΕ είναι έτοιµη να υποστηρίξει τον εθνικό διάλογο στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη διαθέτουν χρηµατοδότηση προκειµένου να υποστηρίξουν
το διάλογο, αµέσως µόλις τα ίδια τα µέρη είναι έτοιµα. Η ΕΕ καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να
ενεργήσουν γρήγορα και χωρίς να θέτουν προϋποθέσεις για την έναρξη του διαλόγου και
ενθαρρύνει τις προσπάθειες του ΟΑΕ και του Προέδρου Τσιλούµπα για το διορισµό κατάλληλου
µεσολαβητή, ως ένα πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση του διαλόγου.

Η ΕΕ τονίζει την ανησυχία της όσον αφορά τη χρησιµοποίηση διαµαντιών, χρυσού και άλλων
πόρων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό για τη χρηµατοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων
στην περιοχή και καλεί όλα τα µέρη να εξασφαλίσουν ότι όλες οι εµπορικές συναλλαγές αυτού του
είδους είναι νόµιµες δυνάµει του οικείου εθνικού και διεθνούς δικαίου, διαφανείς, σύµφωνες µε
τους κρατικούς διακανονισµούς που έχουν συναφθεί µε τους διεθνείς χρηµατοδοτικούς
οργανισµούς και ότι είναι προς το συµφέρον του λαού της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό και όχι
ιδιωτών.
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Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι είναι πρόθυµη να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια προς όσους την έχουν
ανάγκη στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό και να χορηγήσει αναπτυξιακή βοήθεια αφότου
εδραιωθεί η ειρήνη και θεσπιστούν οι µηχανισµοί που θα επιτρέπουν την αποτελεσµατική
εφαρµογή της παροχής βοήθειας.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει την ενδεχόµενη διεξαγωγή διεθνούς διάσκεψης για την
ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών ώστε να εξεταστούν και να
αντιµετωπιστούν τα αίτια που προκαλούν συγκρούσεις στην περιοχή. Η ΕΕ παροτρύνει τον ΟΑΕ
και όλες τις ενδιαφερόµενες αφρικανικές χώρες να αρχίσουν προπαρασκευαστικές εργασίες
αµέσως µόλις τεθούν σε εφαρµογή τα κύρια στοιχεία της Συµφωνίας της Λουσάκα και δηλώνει ότι
είναι πρόθυµη να συνεργαστεί µε τα µέρη, χορηγώντας σχετική τεχνική και χρηµατοδοτική
συνδροµή.

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

* * *
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∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Στις 11 Νοεµβρίου 1998, ο Πρόεδρος της ∆ιάσκεψης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
κρατών µελών διεβίβασε, προς ενηµέρωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικυρωµένο αντίγραφο
της απόφασης για τον διορισµό του

κ. Nicholas FORWOOD

ως   µέλους   του   Πρωτοδικείου   των   Ευρωπαϊκών   Κοινοτήτων,   προς   αντικατάσταση  του  κ.
Christopher BELLAMY, για την περίοδο από 2ας ∆εκεµβρίου 1999 έως την 31η Αυγούστου 2001.

* * *
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : F = Ουσία/ A = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

CORBETT Tροποποίηση του άρθρου
30 του Κανονισµού

AFCO (F) 25.10.99 PSE B5-0059/99

ΟΜΑ∆Α
VERTS/ALE

Αιτούντες άσυλο και
µετανάστες: σχέδια
δράσης για τις χώρες
προέλευσης ή διέλευσης.
Οµάδα υψηλού επιπέδου

AFET (A) 13.10.99 VERTS/
ALE

C5-0159/99

J.J. LAGENDIJK Νοτιοανατολική Ευρώπη:
σύµφωνο σταθερότητας,
συµφωνίες
σταθεροποίησης και
σύνδεσης. Ανακοίνωση

AFET (F) 13.10.99 VERTS/
ALE

C5-0124/99

AUROI ∆άση: προστασία από την
ατµοσφαιρική ρύπανση
και τις πυρκαγιές
(τροπ.οδ. 3528/86/ΕΕΚ
και 2158/92/ΕΕΚ)

AGRI (A) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0077/99

GRAEFE zu
BARINGDORF

Σύγκληση της ∆∆
(γνωµοδότηση του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, αρθ. 48
της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση)

AGRI (A) 11.10.99 VERTS/
ALE

REDONDO
JIMÉNEZ

∆ιαρθρωτικές πολιτικές
και πολιτικές συνοχής
της΄Ενωσης: συντονισµός
των ταµείων,
προγράµµατα 2000-2006.
΄Εγγραφο

AGRI (A) 11.10.99 PPE C5-0122/99



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 25

PE 168.306- ΕL -∆ελτίο:  13.12.1999
Πέρας της συντάξεως: 03.12.1999

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

ΟΜΑ∆Α
VERTS/ALE

∆άση: προστασία από την
ατµοσφαιρική ρύπανση
και τις πυρκαγιές
(τροπ.οδ. 3528/86/ΕΕΚ
και 2158/92/ΕΕΚ)

AGRI (A) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0076/99

KINDERMANN Βόειο κρέας: αναγνώριση
και καταγραφή των
βοοειδών και σήµανση
του βοείου κρέατος
(κατάργηση καν.

AGRI (A) 19.10.99 PSE C5-0240/99

KINDERMANN Βόειο κρέας: αναγνώριση
και καταγραφή των
βοοειδών και σήµανση
του βοείου κρέατος
(τροπ.καν.

AGRI (A) 19.10.99 PSE C5-0241/99

GRAEFE zu
BARINGDORF

∆ιατροφή των ζώων:
πρόσθετα (τροπ. οδηγίας
70/524/ΕΟΚ)

AGRI (F) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0134/99

IZQUIERDO ROJO Οσπριοειδή: ειδικό µέτρο
(τροπ. καν. 1577/96/ΕΚ)

AGRI (F) 11.10.99 PSE C5-0187/99

LULLING Θέσπιση ειδικών
διατάξεων σχετικά µε
τους οίνους ποιότητας που
παράγονται εντός
καθορισµένων περιοχών

AGRI (F) 15.11.99 PPE C4-0141/98

BOURLANGES Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και
Τοξικοµανίας ΕΚΠΝΤ:
βοήθεια στις υποψήφιες
χώρες (τροπ. καν.)

BUDG (A) 14.10.99 PPE

JENSEN Σχέσεις ΕΚ/Τουρκίας:
εφαρµογή δράσεων που
αποβλέπουν στην
εµβάθυνση της
τελωνειακής ένωσης

BUDG (A) 14.10.99 ELDR C4-0669/98
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

JENSEN Σχέσεις ΕΚ/Τουρκίας :
εφαρµογή δράσεων µε
στόχο την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη της
Τουρκίας

BUDG (A) 14.10.99 ELDR C4-0670/98

VIRRANKOSKI Προστασία των
δεδοµένων των θεσµικών
οργάνων και οργανισµών
της Κοινότητας (άρθρο
286 ΣΕΚ)

BUDG (A) 14.10.99 ELDR C5-0149/99

ΟΜΑ∆Α PPE Ανθρωπιστική βοήθεια:
εκριζωθέντες πληθυσµοί
στις αναπτ. χώρες της
Ασίας και της Λατινικής
Αµερικής (παράταση
καν.)

BUDG (A) 14.10.99 PPE C5-0146/99

BLAK Ανθρωπιστική βοήθεια:
εκριζωθέντες πληθυσµοί
στις αναπτ. χώρες της
Ασίας και της Λατινικής
Αµερικής (παράταση
καν.)

CONT (A) 13.10.99 PSE C5-0146/99

MULDER Σύστηµα των ιδίων πόρων
της ΄Ενωσης: πρόσθετες
διατάξεις, Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, Βερολίνο,
Μάρτιος 1999

CONT (A) 13.10.99 ELDR C5-0092/99

THEATO Πρόταση τροποποίησης
της οδηγίας σχετικά µε το
ξέπλυµα χρηµάτων

CONT (A) 13.10.99 PPE C5-0065/99

THEATO Προετοιµασία της
επόµενης
∆ιακυβερνητικής
∆ιάσκεψης (∆∆)

CONT (A) 13.10.99 PPE C5-0143/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

ΟΜΑ∆Α PPE Προτάσεις  σχετικά µε
διάφορα θέµατα που
αφορούν το νέο
δηµοσιονοµικό πλαίσιο
(δηµοσιονοµική
πειθαρχία, συµφωνία

CONT (A) 13.10.99 PPE C5-0141/99

CASACA ΕΓΤΠΕ, τµήµα
Εγγυήσεων, έλεγχοι των
δαπανών: προγράµµατα
δράσης των κρατών
µελών (τροπ. καν.
723/97/ΕΚ)

CONT (F) 13.10.99 PSE C4-0225/99

MORGAN Μεταρρύθµιση των
διαδικασιών και θεσµών
ελέγχου του
προϋπολογισµού

CONT (F) 13.10.99 PSE

RÜHLE Απαλλαγή 1998: 6ο, 7ο
και 8ο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάπτυξης ΕΤΑ+γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ
(άλλα τµήµατα)

CONT (F) 13.10.99 V C5-0003/99

RÜHLE Απαλλαγή 1998: 6ο, 7ο
και 8ο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάπτυξης ΕΤΑ+γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ
(άλλα τµήµατα)

CONT (F) 13.10.99 V C5-0008/99

STAUNER Απαλλαγή 1996 - Γενικός
προϋπολογισµός - άλλα
τµήµατα : ΟΚΕ

CONT (F) 13.10.99 PPE C4-0197/97

van HULTEN ∆εύτερη έκθεση της
Επιτροπής Ανεξάρτητων
Εµπειρογνωµόνων

CONT (F) 13.10.99 PSE

ΟΜΑ∆Α PPE Απαλλαγή 1998: Γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ

CONT (F) 13.10.99 PPE C5-0006/99

ΟΜΑ∆Α PSE Απαλλαγή 1998: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ
(Κοινοβούλιο)

CONT (F) 13.10.99 PSE C5-0008/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

ΟΜΑ∆Α PPE ΕΓΤΠΕ, γεωργικές
εισφορές, τελωνειακοί
δασµοί, ΦΠΑ, ειδικός
φόρος
κατανάλωσης:είσπραξη
των απαιτήσεων
(τρ.οδ.76/308/ΕΟΚ

CONT (F) 13.10.99 PPE C4-0392/98

O'TOOLE Παγκόσµιος Οργανισµός
Εµπορίου ΠΟΕ:
προσέγγιση της ΄Ενωσης
για τις διαπραγµατεύσεις,
τρίτη ∆ιάσκεψη του
Seattle

CULT (A) 11.10.99 PSE C5-0155/99

GARGANI Ελευθερία, δικαιοσύνη
και ασφάλεια: θύµατα
αξιόποινων πράξεων,
αρωγή, αποζηµίωση,
πρόσβαση στη δικαιοσύνη

CULT (A) 12.10.99 PPE C5-0119/99

RIDRUEJO Κοινωνία της
πληροφορίας, σύγκλιση
τηλεπικοινωνιών, µέσων
ενηµέρωσης και
τεχνολογιών. Συνέχεια
στην Πράσινη Βίβλο

CULT (A) 12.10.99 PPE

ROURE Καταπολέµηση του
παιδεραστικού
σεξουαλικού τουρισµού:
εφαρµογή µέτρων.
Ανακοίνωση

CULT (A) 12.10.99 PSE C5-0096/99

MARTENS ∆ικαίωµα κυκλοφορίας
και διαµονής των πολιτών
της ΄Ενωσης

CULT (A) 20.10.99 PPE C5-0177/99

GUTIERREZ-
CORTINES

Ευρωπαϊκό έτος της δια
βίου εκπαίδευσης και
κατάρτισης, 1996:
αποτελέσµατα (απόφαση
2493/95/ΕΚ)

CULT (F) 20.10.99 PPE C5-0205/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

ΟΜΑ∆Α PSE Εσωτερική αγορά:
στρατηγική για τα πέντε
προσεχή χρόνια.
Ανακοίνωση

ECON (A) 15.11.99 PSE C5-0212/99

ΟΜΑ∆Α ELDR Καταπολέµηση της
απάτης και της
πλαστογραφίας: ασφάλεια
των µέσων πληρωµώµ
πλην των πληρωµών

ECON (A) 25.10.99 ELDR

KUCKELKORN Οργανισµοί συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές
αξίες ΟΣΕΚΑ: (τροπ. οδ.
85/611/ΕΟΚ)

ECON (F) 28.10.99 PSE C4-0465/98

KUCKELKORN Οργανισµοί συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές
αξίες ΟΣΕΚΑ: (τροπ. οδ.
85/611/ΕΟΚ)

ECON (F) 28.10.99 PSE C4-0464/98

GOEBBELS Συναλλαγµατικά
διαθέσιµα από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα

ECON (F) 25.10.99 PSE C5-0202/99

KNÖRR BORRÀS Ευρωπαϊκό σύστηµα των
εθνικών και
περιφερειακών
λογαριασµών SEC:
διαδικασία για τα
υπερβολικά ελλείµµατα
(τροπ. καν.)

ECON (F) 25.10.99 VERTS/
ALE

C5-0174/99

KNÖRR BORRÀS Φόροι και κοινωνικές
εισφορές

ECON (F) 15.11.99 VERT C5-0220/99

BRIE Ετήσια συζήτηση για τον
ρατσισµό

EMPL (A) 14.10.99 GUE/N
GL

C5-0094/99

DAMIAO Ασφάλεια και υγεία στην
εργασία: έγκυοι, λεχώνες
και γαλουχούσες (οδ.
92/85/ΕΟΚ)

EMPL (A) 14.10.99 PSE C5-0158/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

HERMANGE Επικουρικές συντάξεις
στην ενιαία αγορά:
αποτελέσµατα των
διαβουλεύσεων για το
Πράσινο Βιβλίο.
Ανακοίνωση

EMPL (A) 14.10.99 PPE C5-0135/99

JONCKHEER Ετήσια συζήτηση για τον
χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και
δικαιοσύνης (αρθ. 39
ΣΕΕ) - 1999

EMPL (A) 14.10.99 VERTS/
ALE

PRONK Σύγκληση της ∆∆
(γνωµοδότηση του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, αρθ. 48
της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση)

EMPL (A) 14.10.99 PPE

van den BURG Επεξεργασία χάρτη των
θεµελιωδών δικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

EMPL (A) 14.10.99 PSE C5-0058/99

CROWLEY Απαλλαγή 1998: Γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ

EMPL (A) 22.11.99 UEN C5-0006/99

EVANS Ευρωπαϊκό έτος της δια
βίου εκπαίδευσης και
κατάρτισης, 1996:
αποτελέσµατα (απόφαση
2493/95/ΕΚ)

EMPL (A) 22.11.99 VERTS/
ALE

C5-0205/99

MEDINA ORTEGA Εσωτερική αγορά:
στρατηγική για τα πέντε
προσεχή χρόνια.
Ανακοίνωση

EMPL (A) 22.11.99 PSE C5-0212/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

ΟΜΑ∆Α GUE ∆ικαίωµα κυκλοφορίας
και διαµονής των πολιτών
της ΄Ενωσης

EMPL (A) 22.11.99 GUE C5-0177/99

ANDERSSON J. Κοινωνική προστασία:
στρατηγική για τον
εκσυγχρονισµό.Ανακοίνω
ση

EMPL (F) 14.10.99 PSE C5-0253/99

SBARBATI Ηλικιωµένα άτοµα:
ευηµερία και αλληλεγγύη
των γενεών. Ανακοίνωση

EMPL (F) 14.10.99 ELDR C5-0185/99

KΟΥΚΙΑ∆ΗΣ Τροποποίηση του βασ.
κανονισµού για το
πρόγραµµα LEONARDO
ώστε να περιληφθεί η
Τουρκία µεταξύ των
δικαιούχων χωρών

EMPL (F) 22.11.99 PSE C5-0051/99

McKENNA Αλιεύµατα: διαχείριση και
διατήρηση στο θαλάσσιο
περιβάλλον. Ανακοίνωση

ENVI (A) 13.10.99 V C5-0176/99

OLSSON Προετοιµασία της
επόµενης
∆ιακυβερνητικής
∆ιάσκεψης (∆∆)

ENVI (A) 13.10.99 ELDR C5-0143/99

MÜLLER Καταπολέµηση του
παιδεραστικού
σεξουαλικού τουρισµού:
εφαρµογή µέτρων.
Ανακοίνωση

FEMM (A) 12.10.99 PPE C5-0096/99

GRÖNER Απαλλαγή 1998: Γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ

FEMM (A) 09.11.99 PSE C5-0006/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

ΟΜΑ∆Α ELDR Ισότητα ευκαιριών
γυναικών και ανδρών:
τέταρτο πρόγραµµα
δράσης 1996-2000.
΄Εκθεση 1998

FEMM (F) 09.11.99 ELDR C5-0106/99

PLOOIJ-
VAN GORSEL

Προετοιµασία της
επόµενης
∆ιακυβερνητικής
∆ιάσκεψης (∆∆)

INDU (A) 14.10.99 ELDR C5-0143/99

VALDIVIELSO
 DE CUÉ

ΠΓ∆ Μακεδονίας:
διαπραγµατεύσεις για τη
σύναψη συµφωνίας
σταθεροποίησης και
σύνδεσης. ΄Εκθεση

INDU (A) 09.11.99 PPE C5-0166/99

AHERN Ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας: ενεργειακή
απόδοση SAVE (τροπ. οδ.
93/76/ΕΟΚ). Συνέχεια
στη Λευκή Βίβλο

INDU (F) 14.10.99 VERT

CARRARO Συµφωνία ΕΚ/Ελβετίας:
ελεύθερη κυκλοφορία
προσώπων

INDU (F) 14.10.99 PSE

CHICHESTER Μονάδες µέτρησης :
προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών
µελών (οδηγία
80/181/ΕΟΚ)

INDU (F) 14.10.99 PPE C4-0076/99

SAVARY Οικονοµική
βοήθεια:επέκταση στο
Τατζικιστάν της έκτακτης
βοήθειας προς την
Αρµενία και τη Γεωργία
(τροπ.καν.)

INDU (F) 14.10.99 PSE C5-0171/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

PALACIO
VALLELERSUNDI

Καταπολέµηση του
παιδεραστικού
σεξουαλικού τουρισµού:
εφαρµογή µέτρων.
Ανακοίνωση

JURI (A) 13.10.99 PPE C5-0096/99

THORS Προστασία των
δεδοµένων των θεσµικών
οργάνων και οργανισµών
της Κοινότητας (άρθρο
286 ΣΕΚ)

JURI (A) 13.10.99 ELDR C5-0149/99

WALLIS ∆ικαίωµα κυκλοφορίας
και διαµονής των πολιτών
της ΄Ενωσης

JURI (A) 13.10.99 ELDR C5-0177/99

WUERMELING Παγκόσµιος Οργανισµός
Εµπορίου ΠΟΕ:
προσέγγιση της ΄Ενωσης
για τις διαπραγµατεύσεις,
τρίτη ∆ιάσκεψη του
Seattle

JURI (A) 13.10.99 PPE C5-0155/99

ZACHARAKIS ΠΓ∆ Μακεδονίας:
διαπραγµατεύσεις για τη
σύναψη συµφωνίας
σταθεροποίησης και
σύνδεσης. ΄Εκθεση

JURI (A) 13.10.99 PPE C5-0166/99

ECHERER Για τη θέσπιση κοινών
προτύπων για τις
διαδικασίες εξέτασης
ασύλου

JURI (A) 09.11.99 V C5-0157/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

NIEBLER Κοινωνία της
πληροφορίας, σύγκλιση
τηλεπικοινωνιών, µέσων
ενηµέρωσης και
τεχνολογιών. Συνέχεια
στην Πράσινη Βίβλο

JURI (A) 09.11.99 PPE

PALACIO
VALLELERSUNDI

Ανταγωνισµός,
µεταρρύθµιση: κανόνες
που ισχύουν για τις
επιχειρήσεις. Λευκή
Βίβλος

JURI (A) 09.11.99 PPE C5-0105/99

WALLIS Συµφωνία ΕΚ/Ελβετίας:
ελεύθερη κυκλοφορία
προσώπων

JURI (A) 09.11.99 ELDR

WALLIS Συµφωνία ΕΚ/Ελβετίας:
ελεύθερη κυκλοφορία
προσώπων

JURI (A) 09.11.99 ELDR

PALACIO
VALLELERSUNDI

Εσωτερική αγορά:
στρατηγική για τα πέντε
προσεχή χρόνια.
Ανακοίνωση

JURI (F) 13.10.99 PPE C5-0212/99

CEDERSCHIÖLD Πνευµατική ιδιοκτησία,
συνθήκες ΠΟ∆Ι:
συγγραφικά δικαιώµατα
WPC και συναφή
δικαιώµατα WPPT,
φωνογραφήµατα

JURI (F) 09.11.99 PPE C5-0222/99

FOURTOU Καταπολέµηση της
απάτης: παραποίηση και
πειρατία στην εσωτερική
αγορά. Πράσινη βίβλος

JURI (F) 09.11.99 PPE C5-0245/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

GROSSETÊTE ΄Ελεγχος της εφαρµογής
του κοινοτικού δικαίου.
∆έκατη έκτη ετήσια
έκθεση (1998)

JURI (F) 09.11.99 PPE C5-0213/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Εσωτερική διαρρύθµιση
των µηχανοκίνητων
οχηµάτων: συστήµατα µε
ηλεκτρική διαχείριση
(τροπ. οδ. 74/60/ΕΟΚ)

JURI (F) 09.11.99 PPE C4-0224/98

HAZAN ∆ικαστική συνεργασία σε
αστικές και εµπορικές
υποθέσεις, εκτέλεση των
αποφάσεων: αναθεώρηση
των συµβάσεων

LIBE (A) 25.10.99 PSE C5-0169/99

KESSLER ∆ικαστική συνεργασία για
αστικές υποθέσεις:
επιχειρήσεις, διαδικασίες
αφερεγγυότητας µε
διασυνοριακές επιπτώσεις

LIBE (A) 25.10.99 PSE C5-0069/99

von BÖTTICHER Ελεύθερη κυκλοφορία:
υπήκοοι τρίτου κράτους
που µετακινούνται στο
πλαίσιο της παροχής
υπηρεσιών

LIBE (A) 25.10.99 PPE C4-0095/99

von BÖTTICHER Υπήκοοι τρίτου κράτους
στην Κοινότητα: αποδοχή
στην ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών

LIBE (A) 25.10.99 PPE C4-0096/99

SCHMID Καταπολέµηση της
απάτης και της
πλαστογραφίας: ασφάλεια
των µέσων πληρωµώµ
πλην των πληρωµών

LIBE (F) 25.10.99 PSE
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

SCHMITT Για τη θέσπιση κοινών
προτύπων για τις
διαδικασίες εξέτασης
ασύλου

LIBE (F) 25.10.99 PPE C5-0157/99

SOUSA PINTO Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και
Τοξικοµανίας ΕΚΠΝΤ:
βοήθεια στις υποψήφιες
χώρες (τροπ. καν.)

LIBE (F) 25.10.99 PSE

HUDGHTON Μέτρα για την
καταπολέµηση ορισµένων
νόσων των ψαριών (τροπ.
οδ. 93/53/ΕΟΚ)

PECH (F) 12.10.99 VERTS/
ALE

C5-0168/99

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY

Πρόγραµµα MEDA,
µεσογειακές χώρες (καν.
1488/96/ΕΚ). ΄Εκθεση
1998

REGI (A) 13.10.99 PPE C5-0117/99

SANCHEZ
GARCIA

Σύγκληση της ∆∆
(γνωµοδότηση του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, αρθ. 48
της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση)

REGI (A) 13.10.99 ELDR

BOUWMAN Θαλάσσια ρύπανση από
τα σκάφη: λιµενικές
εγκαταστάσεις υποδοχής
αποβλήτων πλοίων και
καταλοίπων φορτίου

REGI (F) 13.10.99 VERT C4-0484/98
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

ISLER BEGUIN Ραδιενεργά υλικά:
ασφάλεια των µεταφορών.
΄Εκθεση της Μόνιµης
Οµάδας Εργασίας

REGI (F) 13.10.99 VERTS/
ALE

C4-0034/99

KOCH Κατάρτιση συµβούλων
για θέµατα ασφαλείας στις
οδικές, σιδηροδροµικές ή
πλωτές µεταφορές
επικίνδυνων
εµπορευµάτων

REGI (F) 13.10.99 PPE C4-0242/98

PEIJS Θαλάσσιες µεταφορές
µικρών αποστάσεων:
δυναµική εναλλακτική
λύση στην αλυσίδα των
βιώσιµων µεταφορών.
∆εύτερη έκθεση

REGI (F) 13.10.99 PPE C5-0206/99

PIECYK Θαλάσσιοι λιµένες,
ποτάµιοι λιµένες και
τερµατικοί σταθµοί
συνδυασµένων
µεταφορών (τροπ.
απόφασης 1962/96/ΕΚ)

REGI (F) 13.10.99 PSE C4-0151/98

SAVARY ∆ιευρωπαϊκό
σιδηροδροµικό σύστηµα
µεγάλης ταχύτητας:
διαλειτουργικότητα,
εφαρµογή (οδ. 96/48/ΕΚ).
΄Εκθεση

REGI (F) 21.10.99 PSE C5-0207/99

DECOURRIERE Ανάπτυξη του
ευρωπαϊκού εδάφους:
κοινοτική πρωτοβουλία
διευρωπαϊκής
συνεργασίας, INTERREG

REGI (F) 27.10.99 PPE C5-0243/99

McCARTHY Σταθερή αστική
ανάπτυξη: οικονοµική και
κοινωνική αναγέννηση
των προβληµατικών
πόλεων και προαστίων,
URBAN

REGI (F) 27.10.99 PSE C5-0242/99
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύστηµα
ταξινόµησης στερεών ραδιενεργών αποβλήτων

INDU
ENVI

SEC (99) 1302
τελ.

Απόφαση της Επιτροπής: Προσανατολισµοί όσον αφορά το
δηµοσιονοµικό κλείσιµο των επιχειρησιακών παρεµβάσεων
(1994-1999) των διαρθρωτικών ταµείων

REGI
CONT

SEC (99) 1316
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Απόκτηση νέου κτιριακού
συγκροτήµατος στο Grange της Ιρλανδίας, για να στεγαστεί
η έδρα του Γραφείου Τροµίµων και Κτηνιατρικών
Θεµάτων

ENVI
AGRI
BUDG

SEC (99) 1324
τελ.

Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ για την
τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΙΙΙ (Μεταφορές) της
Συµφωνίας για τον ΕΟΧ - Σχέδιο της κοινής θέσης της
Κοινότητας

REGI
INDU

SEC (99) 1327
τελ.

 Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ για την
τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συµφωνίας για τον
ΕΟΧ, σχετικά µε τη συνεργασία σε ειδικούς τοµείς εκτός
του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών - Σχέδιο της κοινής
θέσης της Επιτροπής

EMPL
INDU

SEC (99) 1576
τελ.

Απόφαση της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραµµές για την
εφαρµογή του προγράµµατος PHARE στις υποψήφιες
χώρες κατά το χρονικό διάστηµα 2000-2006, κατ΄εφαρµογή
του άρθρου 8 του κανονισµού 3906/89

AFET
INDU

SEC (99) 1596
τελ.

 Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ για την
τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συµφωνίας για τον
ΕΟΧ σχετικά µε τη συνεργασία σε συγκεκριµένους τοµείς
εκτός των τεσσάρων ελευθεριών - Σχέδιο της κοινής θέσης
της Επιτροπής

ENVI
INDU

SEC (99) 1609
τελ.

΄Εκθεση τριετίας για την εφαρµογή της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ, που αφορά την ταξινόµηση, συσκευασία και
επισήµανση των επικινδύνων ουσιών όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 92/32/ΕΟΚ

JURI
ENVI

COM (99) 178
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Απόφαση της Επιτροής για την ίδρυση της ευρωπαϊκής
υπηρεσίας καταπολέµησης της απάτης

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (99) 269
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του
κοινοτικού καθεστώτος παρεµβάσεων των κρατών µελών
υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα το 1996 και 1997

ECON
JURI
INDU

COM (99) 303
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ΄Εκθεση για τις δραστηριότητες του
Μόνιµου Οργάνου για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στα
Ανθρακωρυχεία και τις ΄Αλλες Εξορυκτικές Βιοµηχανίες
κατά το έτος 1997 - εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της
14.12.1998

EMPL COM (99) 373
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Η πρόοδος που έχει
επιτευχθεί σχετικά µε την προστασία της δηµόσιας υγείας
από τις επιβλαβείς συνέπειες της κατανάλωσης καπνού

ENVI COM (99) 407
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την
αξιολόγηση του δεύτερου σχέδιου δράσης του
προγράµµατος "Η Ευρώπη κατά του καρκίνου" (1990-1994
και 1995)

INDU
ENVI

COM (99) 408
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών: ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα
- Ετήσια ΄Εκθεση 1998 - σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
κανονισµού 2236/95 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων
χορήγησης της κοινοτικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στον
τοµέα των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων

BUDG
INDU
REGI

COM (99) 410
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε το
καθεστώς που εφαρµόζεται σε ορισµένα οσπριοειδή

BUDG
AGRI

COM (99) 426
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της συµφωνίας
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της κυβέρνησης
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την
εφαρµογή των νοµοθεσιών τους περί ανταγωνισµού

ECON
INDU

COM (99) 439
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς την Αρµόδια για τον
Προϋπολογισµό Αρχή σχετικά µε την κατάσταση στις 30
Ιουνίου 1999 των εγγυήσεων που βαρύνουν το γενικό
προϋπολογισµό

CONT
BUDG

COM (99) 448
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη πρόοδο που
σηµειώθηκε στις διαβουλεύσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
για την εκπόνηση νέας γενεάς προτύπου για το θόρυβο
εφαρµοζόµενου στα υποηχητικά αεριωθούµενα πολιτικά
αεροσκάφη και µέτρων για τη σταδιακή κατάργηση των
θορυβοδέστερων υποηχητικών αεριωθούµενων πολιτικών
αεροσκαφών που υπάγονται στην κατηγορία του κεφαλαίου
3

INDU
REGI
ENVI

COM (99) 452
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας του
Συµβουλίου 93/65/ΕΟΚ της 19ης Ιουλίου 1993 σχετικά µε
την καθορισµό και τη χρησιµοποίηση συµβατών τεχνικών
προδιαγραφών για την προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και
συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

INDU
REGI

COM (99) 454
τελ.

Ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών
σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων κοινοτικής
δράσης για την πρόληψη του καρκίνου, του ΑΙDS και
ορισµένων άλλων µεταδοτικών ασθενειών και της
τοξικοµανίας εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας (1996-2000) (Αποφάσεις 646/96/ΕΚ,
647/96/ΕΚ και 102/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου)

CONT
ENVI

COM (99) 463
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ετήσια ΄Εκθεση Προόδου για
την εφαρµογή του Ταµείου Προστατευτικού Καλύµµατος
του Τσερνοµπίλ, σύµφωνα µε την απόφαση 98/381/ΕΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε την κοινοτική συνεισφορά στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για
το Ταµείο Προστατευτικού Καλύµµατος του Τσερνοµπίλ

INDU
ENVI
BUDG

COM (99) 470
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια ΄Εκθεση του Ταµείου
Συνοχής – 1998

PECH
TOUT
REGI

COM (99) 483
τελ.



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 43

PE 168.306- ΕL -∆ελτίο:  13.12.1999
Πέρας της συντάξεως: 03.12.1999

Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά
µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων επαγγελµατικής
χρήσεως που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

JURI
ENVI
REGI

COM (99) 458
τελ.
COD990097

* * *
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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A.  ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 25 ΕΩΣ ΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999
(Στρασβούργο)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

■■■■  COD: ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ■■■■  CNS: ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ■■■■  ΑΑ:  ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ■■■■   BUD:ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

■■■■  COD Ι :ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

■■■■  COD ΙΙ: ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ CSL
■■■■  COD II: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

                                                
1 Το µέρος A του παρόντος µνηµονίου εργασιών εκπονήθηκε από τη Γ∆ II, ∆ιεύθυνση B,

Μονάδα παρακολούθησης των κοινοβουλευτικών πράξεων (τηλ. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
Η επιλεγείσα ονοµατολογία αντιστοιχεί στις διατάξεις του ισχύοντος κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕC 219 της 30ης Ιουλίου
999, σελ. 374).

Υπόµνηµα:
ΣΠ  = συνοπτικά πρακτικά, προσωρινή έκδοση, σελίδα αριθ. ..
ΠΠ = πλήρη πρακτικά, προσωρινή έκδοση, παρέµβαση αριθ. ..

AA
21%

BUD
10%

CNS
24%

COD
45%

COD II :  CSL
18%

COD I 
27%

COD II : CSL amend.
55%

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Επιβεβαίωση της πρώτης ανάγνωσης

ΠΕΡΦ/ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ (A5-0021/1999)
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/2
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : oυδεµία
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις τρέχουσες νοµοθετικές
διαδικασίες στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής, της πολιτικής των µεταφορών και του
τουρισµού (Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο –
Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ)
SEC(1999)581, C4-0219/1999
(βλ. κατάλογο στο Παράρτηµα I)

ΝΟΜΙ/PALACIO (A5-0037/1999)
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/8
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : oυδεµία
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την επιβεβαίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 185
του Κανονισµού, των ψηφισµάτων που εγκρίθηκαν παλαιότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στον τοµέα των νοµικών υποθέσεων και της εσωτερικής αγοράς
SEC(1999)581, C4-0219/1999
(βλ. κατάλογο στο Παράρτηµα II)

Πρώτη ανάγνωση 

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης 

∆ιαδικασία χωρίς έκθεση
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/10
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : oυδεµία
Πρόταση  oδηγίας τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ για την πρoσέγγιση των
νoµoθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την πρόσθια πρoστασία των µηχανoκινήτων oχηµάτων
έναντι ενσφηνώσεως και για την τρoπoπoίηση της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ
[COM(1999) 032 - C4-0094/1999 - 1999/0007
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∆ιαδικασία χωρίς έκθεση
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/10
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : oυδεµία
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου η οποία τροποποιεί την
οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε
κινητήρα
COM(1999) 276 - C5-0012/1999 - 1999/0117

ΠΕΡΦ/ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ (A5-0027/1999)
29/10/1999 ΣΠ σελ. II/1
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 4-132
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία
96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές
µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων
COM(1999) 157 - C5-0005/1999 – 1999/0087

∆εύτερη ανάγνωση

♦♦♦♦ Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΠΟΛΙ/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 ΣΠ σελ. II/43
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 3-263
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
εν όψει της έγκρισης της  απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της βασικής απόφασης σχετικά µε το πρόγραµµα Socrates ώστε να περιληφθεί η
Τουρκία µεταξύ των δικαιούχων χωρών
8076/1/1999 – C5-0024/1999 – 1996/0130

ΠΟΛΙ/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 ΣΠ σελ. II/44
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 3-263
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση που καθόρισε το
Συµβούλιο για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την τροποποίηση της βασικής απόφασης σχετικά µε το πρόγραµµα Νεολαία για την Ευρώπη ΙΙΙ
ώστε να περιληφθεί η Τουρκία µεταξύ των δικαιούχων χωρών
8077/1/1999 – C5-0025/1999 – 1996/0131
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♦♦♦♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΝΟΜΙ/LECHNER (A5-0034/1999)
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/12
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 1-065, 3-088
Nοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά το
κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές
7634/1/1999 - C5-0026/1999 – 1998/0191

ΝΟΜΙ/HARBOUR (A5-0033/1999)
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/15
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 1-072, 3-090
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κoιvή θέση τoυ Συµβoυλίου
για τηv έγκριση οδηγίας τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ που τρoπoπoιεί την
Οδηγία τoυ Συµβoυλίoυ 70/221/EΟΚ για τηv πρoσέγγιση τωv voµoθεσιώv τωv κρατώv µελώv πoυ
αvαφέρovται στις δεξαµεvές υγρώv καυσίµωv και στις διατάξεις oπισθίας πρoφυλάξεως τωv
oχηµάτωv µε κιvητήρα και τωv ρυµoυλκoυµέvωv τoυς
8697/1/1999 - C5-0031/1999 – 1998/0071

ΝΟΜΙ/FERRI (A5-0029/1999)
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/17
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 1-082, 3-092
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά το
ταχύµετρο των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα και την τροποποίηση της οδηγίας του
Συµβουλίου 92/61/ΕΟΚ σχετικά µε την έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε
κινητήρα
6884/1/1999 - C5-0029/1999 - 1998/0163

ΝΟΜΙ/MILLER (A5-0028/1999)
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/20
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 1-089, 3-095
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση που καθόρισε το
Συµβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά τις εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα για τη µεταφορά προσώπων
14248/3/1998 – C5-0030/1999 – 1994/0011
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ΠΟΛΙ/MOURA (A5-0026/1999)
28/10/1999 ΣΠ σελ. II/24
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 3-224, 4-080
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
ενιαίου µέσου χρηµατοδότησης και προγραµµατισµού για την πολιτιστική συνεργασία (Πρόγραµµα
«Πολιτισµός 2000») 13328/2/1998 - C5-0023/1999 - 1998/0169

ΠΟΛΙ/GRÖNNER (A5-0038/1999)
28/10/1999 ΣΠ σελ. II/36
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 3-239, 4-082
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
εν όψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
τη θέσπιση του προγράµµατος κοινοτικής δράσης “Νεολαία”
13175/1/1999 - C5-0022/1999 - 1998/0197

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

∆ιαδικασία χωρίς έκθεση
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/10
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : oυδεµία
Πρόταση απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε την έγκριση, εξ oνόµατoς της Κoινότητας, τoυ
νέoυ Παραρτήµατoς V της σύµβασης για την πρoστασία τoυ θαλάσσιoυ περιβάλλoντoς στo
Βoρειoανατoλικό Ατλαντικό, σχετικά µε την πρoστασία και τη διατήρηση των oικoσυστηµάτων και
της βιoλoγικής πoικιλότητας της θαλάσσιας ζώνης, τo αντίστoιχo πρoσάρτηµα 3 και τη συµφωνία
για τo νόηµα oρισµένων εννoιών πoυ αναφέρoνται στo νέo παράρτηµα
COM(1999) 190 - C5-0013/1999 - 1999/0095

∆ιαδικασία χωρίς έκθεση
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/11
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : oυδεµία
Πρόταση  απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ για την έγκριση, εξ oνόµατoς της Κoινότητας, της απόφασης
OSPAR 98/2 σχετικά µε την πόντιση ραδιενεργών απoβλήτων
COM(1999) 190 - C5-0014/1999 - 1999/0096
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∆ιαδικασία χωρίς έκθεση
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/11
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : oυδεµία
Πρόταση  απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε την έγκριση, εξ oνόµατoς της Κoινότητας, της
απόφασης OSPAR 98/3 για τη θέση εκτός λειτoυργίας εγκαταστάσεων ανoικτής θαλάσσης
COM(1999) 190 - C5-0015/1999 - 1999/0097

∆ιαδικασία χωρίς έκθεση
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/11
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : oυδεµία
Πρόταση  απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ για την έγκριση, εξ oνόµατoς της Κoινότητας της απόφασης
OSPAR 98/4 σχετικά µε τα ανώτατα όρια εκπoµπών και απoβoλών πoυ ισχύoυν για την παραγωγή
µoνoµερoύς βινυλoχλωριδίoυ, και της απόφασης OSPAR 98/5 σχετικά µε τα ανώτατα όρια
εκπoµπών και απoβoλών βινυλoχλωριδίoυ
COM(1999) 190 - C5-0016/1999 - 1999/0098

♦♦♦♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΕΞΩΤ/PACK (A5-0013/1999)
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/1
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: oυδεµία
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1628/1996
του Συµβουλίου σχετικά µε τη βοήθεια για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, ιδίως όσον αφορά τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση
COM(1999) 312 - C5-0062/1999 - 1999/0132

ΠΟΛΙ/GARGANI (A5-0024/1999)
28/10/1999 ΣΠ σελ. II/45
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 3-252
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που αφορά τη συµµετοχή της Κοινότητας στο Ευρωπαϊκό
Κέντρο Παρακολούθησης του οπτικοακουστικού τοµέα
COM(1999) 111 - C5-0019/1999 - 1999/0066
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ΑΛΙΕ/CUNHA (A5-0022/1999)
29/10/1999 ΣΠ σελ. II/4
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 5-054
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις
αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατοδοτική αντιστάθµιση που προβλέπονται στη συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Αγκόλα όσον αφορά
την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Αγκόλα, για την περίοδο από 3 Μαΐου 1999 έως τις 2 Μαΐου
2000
COM(1999) 389 - C5-0170/1999 - 1999/0169

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

♦♦♦♦  ∆ιαδικασία του προϋπολογισµού του 2000

ΠΡΟŸ/BOURLANGES (A5-0030/1999)
28/10/1999 ΣΠ σελ. II/1
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : ΠΠ 2-014, 2-148, 2-155, 2-159 (της 14/9/1999)
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 2-015, 2-141 (της 14/9/1999)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2000 - Τµήµα ΙΙΙ – Επιτροπή
C5-0300/1999

ΠΡΟŸ/VIRRANKOSKI (A5-0031/1999)
28/10/1999 ΣΠ σελ. II/12
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : ΠΠ 2-148, 2-155
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 2-141 (της 14/09/1999)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο του γενικού προϋπολογισµού των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονοµικό έτος 2000 :Τµήµα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, -
Παράρτηµα ∆ιαµεσολαβητής Τµήµα II - Συµβούλιο Τµήµα IV - ∆ικαστήριο Τµήµα V - Ελεγκτικό
Συνέδριο Τµήµα VI - Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών
C5-0300/1999
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ΠΡΟŸ/PITTELLA (A5-0032/1999)
28/10/1999 ΣΠ σελ. II/19
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : ΠΠ 2-014
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 2-015, 2-079
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο επιχειρησιακού προϋπολογισµού
της ΕΚΑΧ για το 2000 SEC(1999) 803 – C5-0017/1999

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ

♦♦♦♦ δηλώσεων άλλων Οργάνων

ΟΙΚΟ/HUHNE (A5-0035/1999)
27/10/1999 ΣΠ σελ. II/28
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 2-119
Θέση της ΕΚΤ : ΠΠ 2-088, 2-120
Ψήφισµα  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για το 1998 (C4-0211/1999)

ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ B5-0185, 0186, 0196, 0199/19992

28/10/1999 ΣΠ σελ. II/47
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 3-142, 3-166
Ψήφισµα  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων στο
πλαίσιο της παγκοσµιοποιήσεως

ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ, ΦΙΛ, ΕΣΚ B5-187/1999, 188/1999, 190/1999, 193/19993

27/10/1999 ΣΠ σελ. II/32
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : ΠΠ 3-005, 3-046
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 3-006, 3-007, 3-008, 3-048
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Τάµπερε

                                                
2 Η σειρά της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική σειρά των εγγράφων  συνεδρίασης.
3 Ως ανωτέρω.
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ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ   B5-0198, 0200, 0202, 0203/19994

28/10/1999 ΣΠ σελ. II/50
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : ΠΠ 3-170, 3-186
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 3-172, 3-187, 3-189
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την απόρριψη εκ µέρους της Γερουσίας των
ΗΠΑ της Συνθήκης για την Ολική Απαγόρευση των Πυρηνικών ∆οκιµών ((CΤΒΤ)

♦♦♦♦ προφορικών ερωτήσεων

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΕΕΕ B5-0184/1999
29/10/1999 ΣΠ σελ. II/8
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 4-137, 4-158
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αλιευτική συµφωνία ΕΕ-Μαρόκου

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

♦  ∆ιορισµός του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή

                                                
4 Οµοίως.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 55

PE 168.306- ΕL -∆ελτίο:  13.12.1999
Πέρας της συντάξεως: 03.12.1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. 10 Μαρτίου 19995 : πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε την κατανοµή µεταφορικής
ικανότητας σιδηροδροµικής υποδοµής, τις χρεώσεις για τη χρήση της σιδηροδροµικής
υποδοµής και την πιστοποίηση ασφαλείας (COM(1998) 480 – C4-0563/1998 -
1998/0267(COD) - πρώην 1998/0267(SYN)

                                                
5 ΕΕ C 175, της 21.6.1999, σελ. 98.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1. 26 Ιουνίου 19976: πρόταση δεκάτης τρίτης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου στον τοµέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές
εξαγοράς (COM(1995) 655 – C4-0107/1996 – 95/0341 (COD))·

2. 2 Ιουλίου 19987: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ σχετικά µε το γενικό σύστηµα
αναγνώρισης των επαγγελµατικών διπλωµάτων και συµπληρώνει τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ,
77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ,
80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ όσον αφορά το
επάγγελµα του νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, του οδοντιάτρου, του
κτηνιάτρου, της µαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρµακοποιού και του ιατρού (COM(1997) 638
– C4-00657/1997 – 1997/0345 (COD))·

3. 16 Ιουλίου 19988: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλιση
της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και για
την τροποποιηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ (Τέταρτη οδηγία για την
ασφάλιση αυτοκινήτων (COM(1997) 510 – C4-0528/1997 – 1997/0264 (COD))·

4. 10 Φεβρουαρίου 19999: προτάσεις οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την εναρµόνιση ορισµένων θεµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία των πληροφοριών (COM(1997) 628 – C4-
0079/1998 – 1997/0359 (COD))·

5. 12 Μαρτίου 199910: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την προσέγγιση των καθεστώτων νοµικής προστασίας των εφευρέσεων µε
υπόδειγµα χρησιµότητας (COM(1997) 691 – C4-00676/1997 – 1997/0356 (COD))·

6. 15 Απριλίου 199911: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας
επιχείρησης ηλεκτρονικού χρήµατος (COM(1998) 461 – C4-0531/1998 – 1998/0252
(COD))·

                                                
6 ΕΕ C 222 της 21.7.1997, σελ. 20
7 ΕΕ C 226 της 20.7.1998, σελ. 19
8 ΕΕ C 292 της 21.9.1998, σελ. 123
9 ΕΕ C 150 της 28.5.1999, σελ. 171
10 ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σελ. 424
11 ΕΕ C 219 της 30.7.1999, σελ. 415
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7. 15 Απριλίου 199912: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποεί την οδηγία 77/780/ΕΟΚ σχετικά µε το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος (COM(1998) 461 – C4-0532/1998 – 1998/0253
(COD))·

8. 6 Μαΐου 199913: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου στην εσωτερική αγορά
(COM(1998) 586 – C4-0020/1999 – 1998/0325 (COD))·

9. 19 Απριλίου 199414: Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου περί των τεχνουργηµάτων από
πολύτιµα µέταλλα (COM(1993) 322 – C3-0396/1993 – 1993/0472 (COD))·

10. 12 Φεβρουαρίου 199215:  πρόταση οδηγίας σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών όσον αφορά τους τροχοφόρους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες
(SEC(1991) 466 – C3-0380/1991 – 1991/0400 (COD)) (επιβεβαιώθηκε ήδη στο ψήφισµά
του της 2ας ∆εκεµβρίου 199316, σχετικά µε τις προτάσεις που εκκρεµούσαν στο Συµβούλιο
στις 31 Οκτωβρίου 1993 στους τοµείς της οικονοµικής, της νοµισµατικής και της
βιοµηχανικής πολιτικής και για τις οποίες η έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται αλλαγή της νοµικής βάσης και/ή της διαδικασίας έγκρισης
(COM(1993) 570 – C3-0369/1993)·

11. 8 Απριλίου 199217: πρόταση οδηγίας της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά  µε τα
λιπάσµατα (SEC(1991)1858 – C3-0024/1992 – 1991/0403 (COD))(επιβεβαιώθηκε ήδη στο
ψήφισµά του της 2ας ∆εκεµβρίου 199318, σχετικά µε τις προτάσεις που εκκρεµούσαν στο
Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 1993 στους τοµείς της οικονοµικής, της νοµισµατικής και
της βιοµηχανικής πολιτικής και για τις οποίες η έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται αλλαγή της νοµικής βάσης και/ή της διαδικασίας έγκρισης
(COM(1993) 570 – C3-0369/1993)·

12. 1 Απριλίου 199819: πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συµβουλίου σχετκά
µε τις στατιστικές συναλλαγών αγαθών µεταξύ των κρατών µελών, σε ό,τι αφορά την
ονοµατολογία των προϊόντων (COM(1997) 275 – C4-0257/1997 – 1997/0162 (COD))·

                                                
12 ΕΕ C 219 της 30.7.1999, σελ. 421
13 ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σελ. 389
14 ΕΕ C 128 της 9.5.1994, σελ. 67
15 ΕΕ C 67 της 16.3.1992, σελ. 66
16 EE C 342 της 20.12.1993, σελ.  27
17 EE C 125 της 18.5.1992, σελ. 171
18 EE C 342 της 20.12.1993, σελ.  27
19 EE C 138 της 4.5.1998, σελ. 90
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13. 16 Ιουλίου 199820:  πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τα µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους, που µεταφέρουν
ορισµένα είδη ζώων και τροποποιεί την οδηγία 70/156/ΕΟΚ για την έγκριση τύπου των
µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους (COM(1997) 336 – C4-
0339/1997 – 1997/0190 (COD))·

14. 18 Νοεµβρίου 199821: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετκά µε τις ειδικές διατάξεις για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη
µεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού και
την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου (COM(1997) 276 – C4-
0545/1997 – 1997/0176 (COD))·

15. 15 Απριλίου 199922: πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της απόφασης της 19ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετκά µε τη θέσπιση
προγράµµατος δράσης για τα Τελωνεία στην Κοινότητα ("Τελωνείο 2000") (COM(1998)
644 – C4-0639/1998 – 1998/0314 (COD))·

16. 9 Φεβρουαρίου 199923: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 74/60/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθµιση των
µηχανοκίνητων οχηµάτων (εσωτερικά τµήµατα του χώρου επιβατών εκτός των εσωτερικών
κατόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των χειριστηρίων, οροφή ή ανοιγόµενη οροφή,
ερεισίνωτο και οπίσθιο τµήµα των καθισµάτων) (COM(1998) 159 – C4-0224/1998 –
1998/0089 (COD))·

17. 13 Απριλίου 199924: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 78/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στη θέρµανση θαλάµου επιβατών των
οχηµάτων µε κινητήρα (COM81998) 526 – C4-0552/1998 – 1998/0277 (COD))·

18. 5 Μαΐου 199925: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους
καταναλωτές και την τροποποίηση της οδηγίας 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των
οδηγιών 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (COM(1998) 468 – C4-064/1998 – 1998/0245 (COD))·

19. 13 Μαρτίου 198726: πρόταση οδηγίας για την εναρµόνιση των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικων διατάξεων που αφορούν την εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών
ιδρυµάτων (COM(85) 788 – C2-0176/1985 – 1985/046 (COD))·

                                                
20 EE C  292 της 21.9.1998, σελ. 118
21 EE C 379 της 7.12.1998, σελ. 80
22 EE C 219 της 30.7.1999, σελ. 409
23 EE C 150 της 28.5.1999, σελ. 26
24 EE C 219 της 30.7.199, σελ. 58
25 EE C 279 της 1.10.1999, σελ. 197
26 EE C 99 της 13.4.1987, σελ. 207, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
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20. 15 Μαρτίου 198927: σχετικά µε πρόταση οδηγίας περί συντονισµού των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την υποχρεωτική εκκαθάριση των
επιχειρήσεων πρωτασφάλισης (COM(86) 768 – C2-0208/86 – 1986/080 (COD))·

21. 22 Νοεµβρίου 199028: πρόταση οδηγίας περί της αστικής ευθύνης για τις ζηµίες και τις
προσβολές του περιβάλλοντος που προκαλούνται από τα απόβλητα (COM(89) 282 – C3-
0154/89 – 1989/217 (COD))·

22. 24 Ιανουαρίου 199129:  πρόταση κανονισµού περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής
εταιρείας COM(89) 268– C3-0142/89 – 1989/218 (COD))·

23. 24 Ιανουαρίου 199130: πρόταση οδηγίας που συµπληρώνει το καταστατικό της ευρωπαϊκής
εταιρείας όσον αφορά τη θέση των εργαζοµένων (COM(89) 268 – C3-0143/89 – 1989/219
(COD))·

24. 10 Ιουλίου 199131: δεύτερη τροποποίηση της πρότασης πέµπτης οδηγίας σχετικά µε τη δοµή
των ανωνύµων εταιρειών και τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις των οργάνων τους (COM(72)
887 – 0  – 0187/72 – 1972/003 (COD))·

25. 12 Φεβρουαρίου 199232: πρόταση οδηγίας σχετικά  µε την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών περί των περιορισµών
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως ορισµένων επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασµάτων (SEC(1991) 1608 – C3-0429/1991 – 1991/402 (COD))·

26. 20 Ιανουαρίου 199333: πρόταση κανονισµού σχετικά µε το καταστατικό του ευρωπαϊκού
σωµατείου  (COM(1991) 273 – C3-0120/1992 – 1991/386 (COD))·

27. 20 Ιανουαρίου 199334: πρόταση οδηγίας που συµπληρώνει το καταστατικό του ευρωπαϊκού
σωµατείου όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων (COM(1991) 273 – C3-0121/1992 –
1991/387 (COD))·

28. 20 Ιανουαρίου 199335: πρόταση κανονισµού περί του καταστατικού του ευρωπαϊκού
συνεταιρισµού (COM(1991) 273 – C3-0122/1992 – 1991/0388 (COD))·

29. 20 Ιανουαρίου 199336: πρόταση οδηγίας που συµπληρώνει το καταστατικό του ευρωπαϊκού
συνεταιρισµού όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων (COM(1991) 273 – C3-0123/1992 –
1991/389 (COD))·

                                                
27 EE C 96 της 17.4.1989, σελ. 98, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
28 EE C 324 της 24.12.1990, σελ. 248, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
29 EE C 48 της 25.2.1991, σελ. 72, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
30 EE C 48 της 25.2.1991, σελ. 100, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
31 EE C 240 της 16.9.1991, σελ. 104, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
32 EE C 67 της 16.3.1992, σελ. 64, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 33
33 EE C 42 της 15.2.1993, σελ. 84, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
34 EE C 42 της 15.2.1993, σελ. 90, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
35 EE C 42 της 15.2.1993, σελ. 96, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
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30. 20 Ιανουαρίου 199337: πρόταση κανονισµού σχετικά µε το καταστατικό της ευρωπαϊκής
ένωσης κοινωνικής αλληλεγγύης (COM(1991) 273 – C3-0124/1992 – 1991/390 (COD))·

31. 20 Ιανουαρίου 199338: πρόταση οδηγίας  που συµπληρώνει το καταστατικό της ευρωπαϊκής
ένωσης κοινωνικής αλληλεγγύης όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων (COM(1991) 273 –
C3-0125/1992 – 1991/391 (COD))·

32. 15 Φεβρουαρίου 199539: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των
επικίνδυνων ουσιών (COM(1993) 638 – C3-0224/1994 – 1993/480 (COD))·

33. 6 Απριλίου 199540: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα για τη µεταφορά του κοινού (COM(1993) 646 –
C3-0039/1994 – 1994/011 (COD))·

34. 23 Οκτωβρίου 199641: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 68/360/ΕΟΚ περί καταργήσεως των
περιορισµών στη διακίνηση και στη διαµονή των εργαζοµένων των κρατών µελών και των
οικογενειών τους στο εσωτερικό της Κοινότητας και της οδηγίας 73/148/ΕΟΚ περί
καταργήσεως των περιορισµών στη διακίνηση και στη διαµονή των υπηκόων των κρατών
µελών στο εσωτερικό της Κοινότητος στον τοµέα της εγκαταστάσεως και της παροχής
υπηρεσιών (COM(95) 348 – C4-0357/95 – 95/202 (COD))·

35. 9 Απριλίου 199742: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου
(COM(1996) 97 – C4-0251/1996 – 1996/085 (COD))·

36. 12 Ιανουαρίου 199943: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετκά µε το ταχύµετρο των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα και
για την τροποποίηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου (COM(1998) 285 – C4-
0317/1998 – 1998/163 (COD))·

                                                                                                                                                                 

36 EE C 42 της 15.2.1993, σελ. 104, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
37 EE C 42 της 15.2.1993, σελ. 110, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
38 EE C 42 της 15.2.1993, σελ. 115, που επιβεβαιώθηκε στις 2.12.1993, EE C 342 της 20.12.1993, σελ. 30
39 EE C 56 της 6.3.1995, σελ. 53
40 EE C 109 της 1.5.1995, σελ. 122
41 EE C 347 της 18.11.1996, σελ. 58
42 EE C 132 της 28.4.1997, σελ. 88
43 EE C 104 της 14.4.1999, σελ. 19
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37. 13 Ιανουαρίου 199944: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετκά µε κοινό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (COM(1998) 297 – C4-
0376/1998 – 1998/191 (COD))·

38. 10 Φεβρουαρίου 199945: πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 70/221/ΕΟΚ του
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στις
δεξαµενές υγρών καυσίµων και στις διατάξεις οπίσθιας προφυλάξεως των µηχανοκινήτων
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους (COM(1998) 97 – C4-0257/1998 – 1998/071
(COD))·

39. 3 ∆εκεµβρίου 199846:  σχέδιο καθεστώτος  των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Α4-0426/1998)·

40. 5 Μαΐου 199947: σχέδιο καθεστώτος  των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Α4-
0267/1999).

                                                
44 EE C 104 της 14.4.1999, σελ. 49
45 EE C 150 της 28.5.1999, σελ. 168
46 EE C 398 της 21.12.1998, σελ. 24
47 EE C 279 της 1.10.1999, σελ. 171
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΕΩΣ ΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999
(Βρυξέλλες)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

■■■■  COD: ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ■■■■  CNS: ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ■■■■  ΑΑ:  ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ

∆εύτερη ανάγνωση

♦♦♦♦ Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις  της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΑΠΑΣ/ HUGΗES (A5-0042/1999)
4/11/1999 ΣΠ σελ. II/1
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ της 03/11/1999 Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε την κοινή θέση την οποία καθόρισε το Συµβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την επιβολή των διατάξεων περί των
όρων εργασίας των ναυτικών των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιµένες
8639/2/1999 - C5-0035/1999 – 1998/0321

CNS
56%

COD 
22%

AA 
22%
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ΠΕΡΒ/ STERCKX (A5-0040/1999)
4/11/1999 ΣΠ σελ. II/2
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ της 03/11/1999 Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των
καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές CO2 όσον αφορά την εµπορία
νέων επιβατικών αυτοκινήτων
5617/2/1999 – C5-0037/1999 – 1998/0272

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΒΕΕΕ/ GAHRTON (A5-0049/1999)
4/11/1999 ΣΠ σελ. II/3
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ της 03/11/1999
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου για τη σύναψη της συµφωνίας επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας  µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
COM(1999) 287 – C5-0038/1999 – 1999/0123

ΒΕΕΕ/ LINKOHR (A5-0047/1999)
4/11/1999 ΣΠ σελ. II/4
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ της 03/11/1999 Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύναψη της συµφωνίας επιστηµονικής
και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αργεντινής
∆ηµοκρατίας
COM(1999) 292 – C5-0040/1999 – 1999/0125

♦♦♦♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΑΠΑΣ/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 ΣΠ σελ. II/5
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: oυδεµία
Σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου για τη σύσταση επιτροπής απασχόλησης
COM(1999) 440 – C5-0173/1999 – 1999/0192
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ΑΠΑΣ/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 ΣΠ σελ. II/7
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: oυδεµία
Πρόταση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών
µελών για το 2000»
COM(1999) 441 –C5-0147/1999 – 1999/0816

Απόφαση αναβολής της ψηφοφορίας

ΒΕΕΕ/ QUISTHOUDT-ROWOHL (A5-0048/1999)
4/11/1999 ΣΠ σελ. II/4
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ της 04/11/1999
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης απόφασης του Συµβουλίου
σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας συνεργασίας σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας
COM(1999) 324 – C5-0083/1999 – 1999/0133

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ

♦  ετήσιας έκθεσης άλλων Οργάνων σε τοµέα για τον οποίο απαιτείται γνωµοδότηση του ΕΚ

ΑΠΑΣ/ (A5-0046/1999)
4/11/1999 ΣΠ σελ. II/19
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: oυδεµία
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση
1999 , που παρουσίασε η Επιτροπή
SEC(1999)1386 - C5-0215/1999
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♦  προφορικών ερωτήσεων

ΝΟΜΙ/PALACIO (B5-0204/1999)
4/11/1999 ΣΠ σελ. II/25
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ της 03/11/1999
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Εσωτερική
Αγορά
(B5-0204/1999)
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999
(Στρασβούργο)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

■■■■  COD: ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ■■■■  CNS: ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ■■■■  ΑΑ:  ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ■■■■   BUD:ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ 

∆εύτερη ανάγνωση

Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΠΕΡΒ/Lange (A5-0043/1999)16/11/1999 ΣΠ σελ. II/9
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 1-053, 2-092
Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα
µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους
κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των
εκποµπών αερίων τύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό
αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, και σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας
88/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου
5734/1/1999 - C5-0028/1999 - 1997/0350

BUD : 3%

AA : 53%

COD :10%

CNS :34%
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♦♦♦♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΓΥΝΑ/Aviles Perea (A5-0056/1999)
17/11/1999 ΣΠ σελ. II/4
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 1-068, 3-083
Κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης (Πρόγραµµα ∆άφνη)
(2000-2003) περί προληπτικών µέτρων κατά της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών
9150/1/1999 - C5-0181/1999 - 1998/0192

ΑΠΑΣ/Smet (A5-0041/1999)
16/11/1999 ΣΠ σελ. II/4
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 2-090
Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο για την έκδοση της  οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 93/104/ΕΚ σχετικά µε
ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ώστε να καλυφθούν οι τοµείς και οι
δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εν λόγω οδηγία
8642/1/99 - C5-0036/99 - 1998/0318

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0175/1999)
16/11/1999 ΣΠ σελ.II/3
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : oυδεµία
Απόφαση της Μικτής Επιτρoπής τoυ ΕΟΧ για τηv τρoπoπoίηση τoυ παραρτήµατoς VII Αµoιβαία
αvαγvώριση τωv επαγγελµατικώv τίτλωv) της συµφωvίας για τov ΕΟΧ - Σχέδιo της κoιvής θέσης
της Κoιvότητας
SEC(1999)1084 – C5-0175/1999 – 1999/0185
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ΠΡΟΫ/ Seppänen (A5-0054/1999)
19/11/1999 ΣΠ σελ. II/29
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της ΥΕ-ΚΕΠΠΑ48 : ΠΠ 3-018
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 4-321, 5-025
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη χορήγηση κοινοτικής εγγύησης στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για ζηµίες από δάνεια υπέρ της αποκατάστασης των ζηµιών στις
σεισµόπληκτες περιοχές της Τουρκίας
COM(1999) 0498 - C5-0247/1999 -1999/0212

♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΡΟΫ/ Haug (A5-0052/1999)
17/11/1999 ΣΠ σελ. II/9
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 2-034
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που αφορά το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
COM(1999) 333 - C5-0092/1999 - 1999/0139

ΠΡΟΫ/ Aβέρωφ (A5-0055/1999)
17/11/1999 ΣΠ σελ. II/21
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 2-041, 2-043, 2-045
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη δηµοσιονοµική πειθαρχία
COM(1999) 364 - C5-0141/1999 - 1999/0151

ΕΛΕΥ/Lechner (A5-0060/1999)
17/11/1999 ΣΠ σελ. II/33
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 2-129
Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την επίδοση και την κοινοποίηση στα κράτη µέλη
 δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
COM(1999) 219 - C5-0044/1999 - 1999/0102

                                                
48 ΥΕ-ΚΕΠΠΑ : Ύπατος Εκπρόσωπος της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
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ΕΛΕΥ/Gebhardt (A5-0057/1999)
17/11/1999 ΣΠ σελ. II/39
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 2-129
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη διεθνή δικαιoδoσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση απoφάσεων σε γαµικές διαφoρές και διαφoρές γoνικής µέριµνας των κoινών τέκνων
COM(1999) 220 - C5-0045/1999 -1999/0110

ΕΛΕΥ/ Pirker (A5-0059/1999)
18/11/1999 ΣΠ σελ. II/34
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 4-077
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση του συστήµατος “Eurodac” για την
αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων των αιτούντων άσυλο και ορισµένων άλλων
αλλοδαπών
COM(1999) 260 - C5-0082/1999 - 1999/0116

ΕΛΕΥ/ Newton Dunn (A5-0050/1999)
19/11/1999 ΣΠ σελ. II/19
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 4-304
Πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας ενόψει της έκδοσης απόφασης του
Συµβουλίου σχετικά µε τη βελτιωµένη ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση
των παραποιηµένων ταξιδιωτικών εγγράφων
8457/1999 - C5-0011/1999 -1999/0804

ΠΡΟΫ/ Rühle (A5-0051/1999)
19/11/1999 ΣΠ σελ. II/23
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 4-315
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου µε την οποία παρέχεται εγγύηση της Κοινότητας στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση ζηµιών από δάνεια που χορηγούνται για σχέδια
εκτός της Κοινότητας (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ∆υτικά Βαλκάνια, χώρες της Μεσογείου,
Λατινική Αµερική και Ασία, Νότια Αφρική)
COM(1999) 142 - C5-0039/1999 - 1999/0080
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ΝΟΜΙ/ Medina Ortega (A5-0053/1999)
19/11/1999 ΣΠ σελ. II/30
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 5-047
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91
που αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους
COM(1999) 226 - C5-0127/1999 - 1999/0111

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

♦ ∆ιαδικασία προϋπολογισµού

ΠΡΟΥ/ Dührkop Dührkop (A5-0061/1999) – Σ∆Π αριθ. 5/1999
18/11/1999 ΣΠ σελ. II/6
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 2-055, 2-058
Συµπληρωµατικός και διορθωτικός προϋπολογισµός αριθ. 5/1999 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για το οικονοµικό έτος 1999
C5-0257/1999

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ

♦♦♦♦ µετά από δηλώσεις άλλων Οργάνων

ΕΛΚ/Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΕΕ, Muscardini  B5-0256, 0257, 0258, 0264,
0265, 0266/199949

18/11/1999 ΣΠ σελ. II/57
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ 1-072, 1-082
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη 10η επέτειο της ∆ιεθνούς Σύµβασης  για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού

                                                
49 Η σειρά παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική σειρά των εγγράφων συνεδρίασης .
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 ΕΛΚ/Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  B5-0259, 0260, 0261, 0262, 0263/199950

18/11/1999 ΣΠ σελ. II/59
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : ΠΠ 3-127, 3-130, 3-149
Θέση του ΥΕ-ΚΕΠΠΑ51 : ΠΠ  3-018, 3-056
Θέση της Επιτρoπής : ΠΠ  3-126
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Τσετσενία

♦  Εκθεσης άλλων οργάνων σε τοµέα για τον οποίο απαιτείται γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

ΒΕΕΕ/ Chichester (A5-0039/1999)
16/11/1999 ΣΠ σελ. II/10
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 2-080
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακoίνωση της Επιτρoπής: «Ενίσχυση
της περιβαλλoντικής oλoκλήρωσης στo πλαίσιo της κoινoτικής πoλιτικής ενέργειας»
COM(1998) 571 - C4-0040/1999 - 1998/2196

ΣΥΝΤ/ ∆ηµητρακόπουλος - Leinen (A5-0058/1999)
18/11/1999 ΣΠ σελ. II/27
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: ΠΠ 3-218
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 3-236
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την προπαρασκευή της µεταρρύθµισης των
Συνθηκών και την προσεχή ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη
C5-0143/1999 - 1999/2135

ΒΕΕΕ/ Schwaiger (A5-0062/1999)
18/11/1999 ΣΠ σελ. II/14
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: ΠΠ 3-068
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 3-200, 3-202
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά την
προσέγγιση της ΕΕ για τον επονοµαζόµενο Γύρο της Χιλιετίας του ΠΟΕ
COM(1999) 331 - C5-0155/1999 - 1999/2149

                                                
50Ως ανωτέρω.
51 ΥΕ-ΚΕΠΠΑ : Ύπατος Εκπρόσωπος της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.
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ΕΛΕΥ/ Γιαννάκου-Κουτσίκου (A5-0063/1999)
19/11/1999 ΣΠ σελ. II/5
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 4-084
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και την Επιτροπή των
Περιφερειών σχετικά µε σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών (2000-2004) COM(1999) 239 - C5-0093/1999 – 1999/2095

♦  Επικαίρων, επειγόντων και σηµαντικών θεµάτων

ΦΙΛ, ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  B5-0268, 0279, 0292, 0303/199952

18/11/1999 ΣΠ σελ. II/39
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 4-198
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Σφάλµα του Έτους 2000 στον µη
στρατιωτικό και στον στρατιωτικό τοµέα

ΕΛΚ/Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΕΕ  B5-0271, 0273, 0280, 0289, 0299,
0307/199953

18/11/1999 ΣΠ σελ. II/39
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 3-020
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Ανατολικό Τιµόρ

ΕΛΚ/Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  B5-0272, 0274, 0282, 0283, 0284, 0287, 0297,
0306/199954

18/11/1999 ΣΠ σελ. II/45
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση του ΥΕ-ΚΕΠΠΑ55 : ΠΠ 3-018
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 4-239
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την έγκριση παγκόσµιας αναστολής
εκτέλεσης των θανατικών ποινών και ειδικότερα σχετικά µε τις περιπτώσεις των Joaquim José
Martinez, Mumia Abu Jamal και Larry Robinson

                                                
52 Η σειρά παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική σειρά των εγγράφων συνεδρίασης.
53 Ως ανωτέρω.
54 Η σειρά παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική σειρά των εγγράφων συνεδρίασης.
55 ΥΕ-ΚΕΠΠΑ : Ύπατος Εκπρόσωπος της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής  και Πολιτικής Ασφάλειας
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ΕΛΚ, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  B5-0270, 0275, 0281, 0298, 0305/199956

18/11/1999 ΣΠ σελ. II/47
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση ΥΕ-ΚΕΠΠΑ : ΠΠ  3-018 , 3-056   
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 3-020,  4-239
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση των Σέρβων και άλλων
εθνικών µειονοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο

ΕΛΚ/Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  B5-0290, 0291, 0295, 0302/199957

18/11/1999 ΣΠ σελ. II/50
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 4-239
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την επικείµενη δίκη του Alexandr Nikitin

ΕΛΚ/Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  B5-0267, 0285, 0293, 0301/199958

18/11/1999 ΣΠ σελ. II/51
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση του ΥΕ-ΚΕΠΠΑ : ΠΠ 3-018
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 4-251
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στο Μπουρούντι

ΕΛΚ/Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  B5-0276, 0294, 0300/199959

18/11/1999 ΣΠ σελ. II/53
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση του ΥΕ-ΚΕΠΠΑ : ΠΠ 3-018
Θέση της Επιτρoπής: ΠΠ 4-251
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στην περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών, µε ειδική αναφορά στη Ρουάντα

ΕΛΚ, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  B5-0269, 0277, 0278, 0286 και 0296/1999608/11/1999
ΣΠ σελ. II/55
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ: oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής: 4-259
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης
στο Πακιστάν

                                                
56 Η σειρά παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική σειρά των εγγράφων συνεδρίασης.
57 Ως ανωτέρω.
58 Ως ανωτέρω.
59 Ως ανωτέρω.
60 Η σειρά παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική σειρά των εγγράφων συνεδρίασης
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

♦  Τροποποίηση του κανονισµού

♦  ΣΥΝΤ/Napolitano (A-0066/1999)
18/11/1999 ΣΠ σελ. II/8
Θέση τoυ Συµβoυλίoυ : oυδεµία
Θέση της Επιτρoπής : oυδεµία
Απόφαση για τις τροποποίησεις του Κανονισµού σε συνέχεια της διοργανικής συµφωνίας της :25ης
Μαΐου 1999 σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες που διεξάγονται  από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF).

* * *
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0033/99) 16 και 17 Νοεµβρίου 1999

28 ερωτήσεις  (άρθρο 43 του Κανονισµού)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Marie ISLER BÉGUIN Σιδηροδροµική σύνδεση των Πυρηναίων στην κοιλάδα του
Ασπη

H-0548/99

Jan ANDERSSON Μέτρα του Συµβουλίου σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση των
ναρκωτικών στο πλαίσιο ενός χώρου ελευθερίας, δικαίου και
ασφάλειας

H-0550/99

Marco CAPPATO Σκοπιµότητα χρηµατοδότησης των προγραµµάτων UNDCP H-0557/99

Charlotte CEDERSCHIÖLD Κοινό κέντρο ναρκωτικών H-0609/99

Manuel MEDINA ORTEGA Πυρηνικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε
περιοχές κοντά στην Ευρωπαïκή Ενωση

H-0555/99

Astrid THORS Υλοποίηση της διαφάνειας µέσω Κανονισµού H-0559/99

William NEWTON DUNN Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συµβουλίου H-0564/99

Caroline JACKSON Πολιτικοί κρατούµενοι στη Βιρµανία H-0563/99

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Προϋποθέσεις συµπερίληψης της Τουρκίας στις υπό ένταξη
χώρες της Ευρωπαïκής Ενωσης

H-0572/99

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Τουρκικοί περιορισµοί στην ελεύθερη ναυσιπλοïα H-0602/99

Anneli HULTHÉN Τοξικοµανείς και θεραπευτικές µέθοδοι H-0576/99

Esko SEPPÄNEN Η ενίσχυση του οµοσπονδιακού χαρακτήρα της ΕΕ κατά τη
λήψη αποφάσεων

H-0578/99

Inger SCHÖRLING Βρωµιούχες ουσίες για την επιβράδυνση του πυρός H-0583/99

Iωάννης ΘΕΩΝΑΣ Απαγόρευση παροχής καυσίµων και απειλούµενη
ανθρωπιστική καταστροφή στη Γιουγκοσλαβία

H-0585/99

Jean-Claude FRUTEAU Χρηµατοδοτικό µέσο για τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη
(ΥΧΕ)

H-0586/99
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Νόµος Χέλµς-Μπάρτον H-0634/99

Paulo CASACA Ανατολικό Τιµόρ H-0650/99

Iωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ Προστασία συµφερόντων επιχειρήσεων Ευρωπαïκής Eνωσης
στο Κοσσυφοπέδιο

H-0608/99

Ria OOMEN-RUIJTEN Εφαρµογή της οδηγίας για τα νιτρικά άλατα H-0619/99

Samuli POHJAMO H έγκριση προτάσεων του Στόχου 2 H-0590/99

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

κ. VITORINO

Maj THEORIN Βία εις βάρος γυναικών H-0628/99

John CUSHNAHAN Σύµβαση του 1983 για τις αποζηµιώσεις υπέρ των θυµάτων
βιαίων εγκληµάτων

H-0631/99

María IZQUIERDO ROJO Η Ανδαλουσία και οι συνοριακές πολιτικές της Ευρωπαïκής
Eνωσης

H-0633/99

κα de PALACIO

Per STENMARCK Πολιτική µεταφορών/εναέρια κυκλοφορία H-0606/99

Kωνσταντίνος
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Πορεία εξυγίανσης της Ολυµπιακής Αεροπορίας H-0613/99
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

κ. VERHEUGEN

Jan ANDERSSON Προσπάθειες της Επιτροπής να προωθήσει την προετοιµασία
των υποψηφίων κρατών, στο πλαίσιο της διαδικασίας
διεύρυνσης

H-0625/99

Jonas SJÖSTEDT Η διεύρυνση της Ε.Ε. και η Συµφωνία Σένγκεν. H-0627/99

Bernd POSSELT Αναπροσαρµογή του δικαίου στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας H-0638/99

ooOoo



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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