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Πολιτικές Οµάδες

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

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

Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία

ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ
GUE/NGL

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

ΕΕυρΕUEN Οµάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών
Ε∆∆/ΕDD Οµάδα για την Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας και της ∆ιαφοράς
ΜΕ/NI Μη Εγγεγραµµένοι

Επιτροπές

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

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

Υποθέσεων
ΟΙΚΟ/ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
ΝΟΜΙ/JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς
ΒΙΟΜ/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
ΠΕΡΦ/REGI Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού
ΠΟΛΙ/CULT Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού
ΑΝΑΠ/DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
ΣΥΝΤ/AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων
ΓΥΝΑ/FEMM Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
ΑΝΑΦ/PETI Επιτροπή Αναφορών
ΕΞΕΤ/ΕNQU Προσωρινή Εξεταστική Επιτροπή

Μπορείτε να συµβουλευθείτε το παρόν ∆ΕΛΤΙΟ στο Σύστηµα EPADES,
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\01A2000.ΕL
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι η Ασκούσα την Προεδρία, κυρία QUISTHOUDT-ROWOHL, διένειµε προς
ενηµέρωση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ακόλουθη ανακοίνωση:

Αριθ. 27/1999:  Πρόσβαση στο κυλικείο των βουλευτών στο  κτίριο Louise-Weiss (LOW)
               στο Στρασβούργο

Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τη Γραµµατεία του Σώµατος των
Κοσµητόρων :

Στρασβούργο : Κτίριο Salvador de Madariaga (SDM), 6/20 Tél.  74195

Βρυξέλλες : Κτίριο Paul-Henri Spaak (PHS) 8b/66 Tél.  43722

* * *
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
----------------------------------------------

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συνεδρίαση Ολοµέλειας της 13ης ∆εκεµβρίου 1999 έλαβε
γνώση της εκλογής της

κας Brigitte WENZEL-PERILLO

 σε αντικατάσταση του κ. Stanislaw TILLICH (PPE-DE/D), µε ισχύ από 27 Νοεµβρίου 1999.

* * *
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
∆εκέµβριος  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 32 12 19 8 0 0 1  κα SIMIS

Επιτροπή 75 16 58 5 3 0 1 κ. VITORINO
κ. BOLKESTEIN
κ. KINNOCK
κ. PATTEN
κ. MONTI

Σύνολο 107 28 77 13 3 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 39

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

26.10.1999 26.01.2000 107

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 52

                                                
1 Κατάσταση στις  17.12.1999



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 13

∆ελτίο 17.01.2000
Πέρας της συντάξεως : 07.01.2000

- EL - PE 168.651

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

P. 119/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ´Ένωσης σχετικά µε την υπογραφή
στην Αρούσα της συµφωνίας για την ίδρυση της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής

(Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή ´Ένωση χαιρετίζει την ίδρυση της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής και συγχαίρει τα
κράτη µέλη της γι' αυτό το µεγάλο επίτευγµα.

Η Ευρωπαϊκή ´Ένωση είναι βεβαία ότι η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής θα δηµιουργήσει στην
περιοχή ένα πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον καθώς και µηχανισµούς που θα συµβάλουν στην
ειρήνη, στην οικονοµική ανάπτυξη και στην ευηµερία των χωρών µελών της και των λαών τους.

Η Ευρωπαϊκή ´Ένωση επιθυµεί να εκφράσει την προθυµία της να συνεργασθεί µε την Κοινότητα
Ανατολικής Αφρικής και τις χώρες µέλη της και να τις υποστηρίξει στους διαφόρους τοµείς των
κοινών προσπαθειών τους.

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

* * *
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ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της Συνδιάσκεψης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών µελών
διαβίβασε, στις 29 Νοεµβρίου 1999, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς ενηµέρωση, επικυρωµένο
αντίγραφο της απόφασης διορισµού του

κ. Antonio Mario LA PERGOLA

ως δικαστή στο ∆ικαστήριο για την περίοδο από 15 ∆εκεµβρίου 1999 έως 6 Οκτωβρίου 2000,
συµπεριλαµβανοµένων, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος κ. Frederico MANCINI.

* * *

mailto:Arie.VanDeGraaf@CES.BE
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΧ

Στις 17 Νοεµβρίου 1999 ο Πρόεδρος της Συµβουλευτικής Επιτροπής της ΕΚΑΧ διαβίβασε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κατάλογο των µελών του Προεδρείου της Επιτροπής για το
οικονοµικό έτος 1999-2000:

Πρόεδρος: Giovanni PEREGO (IT)

Αντιπρόεδρος: Jean-Marc MOHR
Ruprecht VONDRAN

(FR)
(DE)

Μέλη Marcel DETAILLE
Pierre DIEDERICH
Ευάγγελος ∆ΗΜΟΥ
José FERNANDES
José Antonio GONZÁLEZ
Karl HAAS
Bo LEGELIUS
Gerrit MASTENBROEK
Gerald MOUSLEY
Veijo NIEMI
John O'SHEA
Dines  SCHMIDT-NIELSEN

(L)
(B)
(EL)
(PO)
(ES)
(AU)
(SV)
(NL)
(UK)
(FI)
(IR)
(DK)

* * *

mailto:Arie.VanDeGraaf@CES.BE
mailto:Arie.VanDeGraaf@CES.BE
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΚΑΙ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Το παρόν σηµείωµα αποσκοπεί σε µια ολοκληρωµένη παρουσίαση των γνωµοδοτήσεων

που εγκρίθηκαν στη σύνοδο ολοµέλειας του Οκτωβρίου (20 και 21 Οκτωβρίου 1999), της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Για κάθε ένα από τα έξι τµήµατα της ΟΚΕ, το σηµείωµα παρουσιάζει τη φύση της
γνωµοδότησης, το θέµα της, το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και τις σηµαντικότερες θέσεις που
έλαβε η επιτροπή, καθώς και το αρµόδιο άτοµο στην περίπτωση αναζήτησης περαιτέρω
πληροφοριών.

1. ΤΜΗΜΑ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ"

•  Οι επιπτώσεις της ΟΝΕ στη συνοχή (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) � ECO/019
Εισηγητής: κ. DOCK (Οµάδα II � B)

- Θέµα: Οι επιπτώσεις της εφαρµογής της ΟΝΕ στην Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή
CES 784/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 101 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά και 5 αποχές.

- Σηµεία κλειδιά: Η επιτροπή διαπιστώνει ότι µερικούς µήνες µετά την έναρξη της τρίτης
φάσης της ΟΝΕ, η οικονοµική και κοινωνική συνοχή µεταξύ των περιοχών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παραµένει ανεπαρκέστατη. Ξεκινώντας από αυτή τη διαπίστωση η
ΟΚΕ αναφέρεται στις ευκαιρίες που προσφέρει η Νοµισµατική Ένωση, τις υποχρεώσεις
που απορρέουν για τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους καθώς και τους
κινδύνους που τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να αντιµετωπίσουν.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία Τµήµατος "Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, Οκονοµική και Κοινωνική Συνοχή", Roberto Pietrasanta, κύριος διοικητικός
υπάλληλος
(Τηλ.: 32 2 546 9227 - e-mail: Arie.VanDeGraaf@CES.BE)

•  Το σύστηµα των ιδίων πόρων της ΕΕ - ECO/023
Εισηγητής: κ. CAL (Οµάδα II-P)

- Θέµα: Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε ένα σύστηµα ιδίων πόρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
COM(1999) 333 τελικό - 99/0139 CNS
CES 818/99 fin - 99/0139 CNS
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- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 109 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 2 αποχές.

- Σηµεία κλειδιά: Η ΟΚΕ θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη γενικής επανεξέτασης του κανονιστικού
µηχανισµού των ιδίων πόρων µε σκοπό την επίτευξη ενός συστήµατος "δίκαιου, διαφανούς,
αποτελεσµατικού και απλού"κυρίως στο πλαίσιο της κατάστασης που θα επικρατήσει µετά τη
διεύρυνση. Η ΟΚΕ αναφέρεται επίσης στις προϋποθέσεις που θεωρεί απαραίτητες για την
επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συµφωνίας κατά την παρουσίαση συγκεκριµένων προτάσεων
εκ µέρους της Επιτροπής.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία Τµήµατος "Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, Οκονοµική και Κοινωνική Συνοχή", κ. Arie Van de Graaf, προϊστάµενος
τµήµατος,

(Τηλ.: 32 2 546 9227 - e-mail: Arie.VanDeGraaf@CES.BE)

•  Η µακροοικονοµική διάσταση της πολιτικής για την απασχόληση (πρόσθετη γνωµοδότηση) -
ECO/023

Εισηγητής: κ. CAL (Οµάδα II-P)

- Θέµα: Η µακροοικονοµική διάσταση της πολιτικής για την απασχόληση
CES 818/99 τελ.

- Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας: 76 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά και 4 αποχές.

- Σηµεία κλειδιά: Επισηµαίνοντας ότι ο µακροοικονοµικός διάλογος θα συµβάλει στην
υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης σχετικά µε τις πολιτικές που επηρεάζουν την
απασχόληση, η ΟΚΕ εµµένει στις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις της σχετικά µε τις εξελίξεις
στον τοµέα της οικονοµίας (η δυναµική της οποίας παραµένει ανεπαρκής), και της ανεργίας
(η οποία κατά µέσο όρο είναι υψηλή). Ως εκ τούτου, αναφέρεται στις απαραίτητες
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες δράσεις µε σκοπό µία πολιτική σταθερότητος και
ανάπτυξης µέσω ολοκληρωµένων προσεγγίσεων των δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών
πολιτικών καθώς και της νοµισµατικής και µισθολογικής πολιτικής.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία Τµήµατος "Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, Οκονοµική και Κοινωνική Συνοχή", κ. Arie Van de Graaf, προϊστάµενος
τµήµατος,

(Τηλ.: 32 2 546 9227 - e-mail: Arie.VanDeGraaf@CES.BE)

•  9η ετήσια έκθεση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 1997 (γνωµοδότηση πρωτοβοουλίας) - ECO/021
Εισηγητής: κ. CAL (Οµάδα II-P)

- Θέµα: 9η ετήσια έκθεση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 1997
COM(1999) 562 τελικό
CES 758/99 τελ.
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- Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας: 80 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 1 αποχή..

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία Τµήµατος "Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή", κ. Roberto Pietrasanta, Κύριος ∆ιοικητικός
υπάλληλος
(Τηλ.: 32 2 546 9313 -  e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Αειφόρος αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) - ECO/020
Εισηγητής: κ. VINAY (Οµάδα II-I)

- Θέµα: Πλαίσιο δράσης για την αειφόρο αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
CES 762/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  80 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία Τµήµατος "Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή", κ. Roberto Pietrasanta, Κύριος ∆ιοικητικός
υπάλληλος
(Τηλ.: 32 2 546 9313 -  e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

2. ΤΜΗΜΑ "ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ"

•  Φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (κωδικοποιηµένη έκδοση)- INT/045
Εισηγητής: κ. BRAGHIN (Οµάδα I-I)

- Θέµα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
θέσπιση κοινοτικού κώδικα σχετικά µε τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση
(κωδικοποιηµένη έκδοση)
COM(1999) 315 τελικό - 99/0134 COD
CES 780/99 τελ. - 99/0134 COD

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 105 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 3 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και
Κατανάλωση", κα. Birgit Fular, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.BE)

•  Προς µια ενιαία αγορά των επικουρικών συντάξεων - INT/039
Εισηγητής: κ. BYRNE (Οµάδα I-Irl)
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- Θέµα: Ανακοίνωση της Επιτροπής � Προς µία ενιαία αγορά των επικουρικών συντάξεων �
Αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο για τις επικουρικές
συντάξεις στην ενιαία αγορά
COM(1999) 134 τελικό
CES 637/99 τελ.

- Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας: 89 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά και 5 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και
Κατανάλωση", κα. Alison Imrie, διοικητικός υπάλληλος
(Τηλ.: 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

•  ∆ικαστικές πράξεις σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις - INT/040
Γενικός εισηγητής: κ. HERNANDEZ BATALLER (Οµάδα III-Es)

- Θέµα: Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε την επίδοση και την κοινοποίηση στα
κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
COM(1999) 219 τελικό - 99/0102 CNS
CES 724/99 τελ. - 99/0102 CNS

- Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας: 85 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και
Κατανάλωση", κα. Birgit Fular, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.BE)

•  Έγκριση δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα - INT/044
Εισηγητής: κ. BARROS VALE (Οµάδα I-P)

- Θέµα: 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 τελικό - 99/0117 COD
CES 777/99 τελ. - 99/0117 COD

- Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας: 93 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά και 7 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και
Κατανάλωση", κα. Birgit Fular, διοικητικός υπάλληλος
(Τηλ.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.BE)
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3. ΤΜΗΜΑ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΥΠΟ∆ΟΜΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"

•  Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές και εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας -
TEN/020

Εισηγητής: κ. MORGAN (Οµάδα I-UK)

- Θέµα: Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές και εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής)
SEC(1999) 470 τελικό
CES 514/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 107 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 4 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Μεταφορές, Ενέργεια, υποδοµή,
Κοινωνία των Πληροφοριών", κ. Robert Steinlechner, διοικητικός υπάλληλος
(Τηλ.: 32 2 546 8287 - e-mail: Robert.Steinlechner@CES.BE)

•  Ενεργειακή απόδοση/Λαµπήρες φθορισµού - TEN/025
Εισητητής: κ. BERNABEI (Οµάδα I-I)

- Θέµα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους
λαµπτήρες φθορισµού
COM(1999) 296 τελικό - 99/0127 COD
CES 798/99 τελ. - 99/0127 COD

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 103 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Μεταφορές, Ενέργεια, Υποδοµή,
Κοινωνία των Πληροφοριών", κ. Nemesio Martinez, κύριος διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9794 - e-mail: Nemesio.Martinez@CES.BE)

•  Υπηρεσίες κοινής ωφελείας (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) - TEN/022
Εισηγητής: κ. HERNANDEZ BATALLER (Οµάδα III-Es)

- Θέµα: Οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας
CES 689/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 76 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 3 αποχές.
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- Σηµεία κλειδιά: Η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος θα
διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής και ότι αποτελούν "κοινές αξίες", τις οποίες η ΕΕ οφείλει να διατηρήσει και να
προωθήσει. (σηµείο 7.1)
Για να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία
ανάµεσα στις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος και τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, και
ιδίως τον ελεύθερο ανταγωνισµό. (σηµείο 7.5)
Η ΟΚΕ καλεί το Συµβούλιο, το ΕΚ και την Επιτροπή να συµπεριλάβουν το δικαίωµα των
πολιτών όσον αφορά τις ισότητα πρόσβασης στις εν λόγω υπηρεσίες, στο Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που συµφωνήθηκε να καταρτισθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Κολωνίας. (σηµείο 7.6)

- Για περισσσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Μεταφορές, Ενέργεια, Υποδοµή,
Κοινωνία των Πληροφοριών", κ. Nemesio Martinez, κύριος διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9794 - e-mail: Nemesio.Martinez@CES.BE)

4. ΤΜΗΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"

•  Έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον τόπο εργασίας (κωδικοποίηση) - SOC/018
Εισηγητής: κ. ETTY (Οµάδα II-N)

- Θέµα: Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων έναντι
των κινδύνων που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον τόπο
εργασίας (έκτη ειδική οδηγία βάσει του άρθρου 16 § 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
(κωδικοποιηµένη έκδοση)
COM(1999) 152 τελικό - 99/0085 SYN
CES 816/99 τελ. - 99/0085 SYN

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 97 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 2 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις,
Πολιτικά ∆ικαιώµατα", κ. Alan Hick, κύριος διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9302 - e-mail: Alan.Hick@CES.BE)

•  Ένταξη των προσφύγων - SOC/022
Εισηγήτρια: κα. zu EULENBURG (Οµάδα III-D)

- Θέµα: Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί θέσπισης κοινοτικού προγράµµατος
δράσης για την προώθηση της ένταξης των προσφύγων
COM(1998) 731 τελικό - 98/0356 CNS
CES 749/99 τελ. - 98/0356 CNS
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- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 107 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 2 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Απασχόληση, Κοινωνικές
Υποθέσεις, Πολιτικά ∆ικαιώµατα", κα. Katarina LINDAHL, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9619 - e-mail: Katarina.Lindahl@CES-CDR.be)

•  Αποφάσεις σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας των κοινών τέκνων - SOC/021
Εισηγητής: κ. BRAGHIN (Οµάδα  I-I)

- Θέµα: Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία για
την αναγνώριση και εκτέλεσης αποφάσεως σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής
µέριµνας των κοινών τέκνων
COM(1999) 220 τελικό - 99/0110 CNS
CES 775/99 τελ. - 99/0110 CNS

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 53 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά και 1 αποχή.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις,
Πολιτικά ∆ικαιώµατα", κα. Katarina LINDAHL, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9619 - e-mail: Katarina.Lindahl@CES-CDR.be)

•  Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση2000  - SOC/020
Εισηγητής: κ. LUSTENHOUWER (Οµάδα  III-N)

- Θέµα: Χάραξη κατευθυντήριων γραµµών για την πολιτική απασχόληση των κρατών µελών
το 2000
COM(1999) 441 τελικό - 99/0816 CNS
CES 802/99 - 99/0816 CNS

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  78 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 1 αποχή

- Σηµεία κλειδιά: Η ΟΚΕ αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι έχει τη δυνατότητα να
εκφρασθεί επί του θέµατος βάσει επίσηµης πρόσκληση εκ µέρους του Συµβουλίου, όπως
απαιτείται πλέον µετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ. Θεωρεί ότι το
γεγονός αυτό ισοδυναµεί µε ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου της στη χάραξη µιας
ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης. Η ΟΚΕ είχε επίγνωση του γεγονότος ότι οι
κατευθυντήριες γραµµές αυτές θα πρέπει τώρα για πρώτη φορά, να εξετασθούν βάσει του
Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Απασχόληση που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Κολωνίας.
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Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία αυτών των κατευθυντηρίων γραµµών είναι η έµφαση
στην καινοτοµία. Η ΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η καινοτοµία δεν πρέπει να θεωρείται µόνο µε
τη στενή τεχνική της έννοια. Καινοτοµίες, µε την έννοια των κοινωνικών διαδικασιών,
πρέπει να πραγµατοποιούνται και εκεί όπου η λειτουργία των αγορών εργασίας υπολείπεται
του βέλτιστου. Αυτό µπορεί να σηµαίνει µια νέα κατανοµή των ρόλων µεταξύ των
αρµοδίων αρχών και των κοινωνικών εταίρων προς την κατεύθυνση µιας µεγαλύτερης
συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα µέτρα που αποσκοπούν, παραδείγµατος
χάρη στην καταπολέµηση της ανεργίας. Ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο, οι βέλτιστες
πρακτικές µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την εξασφάλιση της επιτυχίας µιας καινοτόµου,
σύγχρονης και ενεργού πολιτικής στον τοµέα της αγοράς εργασίας.
Στο πλαίσιο των πυλώνων της πολιτικής απασχόλησης, τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να
χάσουν καµία ευκαιρία για την ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών σε υποσχόµενες αγορές
µε υψηλό επίπεδο γνώσεων. Επιπλέον, ο τοµέας των υπηρεσιών διακρίνεται από την
ύπαρξη πολύ ποικιλόµορφων επιχειρήσεων, µεταξύ των οποίων επιχειρήσεις υψηλής
εντάσεως εργασίας. Παρόµοιες, κατά το πλείστον µικρές επιχειρήσεις συναντώνται στον
τοµέα της κατανάλωσης (λιανικό εµπόριο και βιοτεχνία που αποβλέπει στον καταναλωτή).
Από την άποψη της απασχόλησης, η διατήρηση αυτών των επιχειρήσεων και η προαγωγή
των µελλοντικών προοπτικών τους είναι απαραίτητη.
Η ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή, τα κράτη µέλη, τις τοπικές αρχές και τους κοινωνικούς
εταίρους να εφαρµόσουν σε τοπικό επίπεδο το σύνολο των κατευθυντηρίων γραµµών για
την πολιτική απασχόλησης. Η ΟΚΕ παρέχει το χώρο όπου µπορούν να πραγµατοποιηθούν
αυτές οι αλλαγές τοπικών εµπειριών.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις,
Πολιτικά ∆ικαιώµατα", κ. Wolfgang JUNGK, προϊστάµενος τµήµατος
(Tηλ.: 32 2 546 9623 - e-mail: Wolfgang Jungk@CES.BE)

5. ΤΜΗΜΑ "ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

•  Γεωργοπεριβαλλοντικοί στόχοι/Ατζέντα 2000 (πρωτοβουλία) - NAT/025
Εισηγητής: κ. COLOMBO (Οµάδα  II-I)

- Θέµα: Οι γεωργοπεριβαλλοντικοί στόχοι που πρέπει να επιδιωχθούν κατά προτεραιότητα
στο πλαίσιο της πολυλειτουργικής γεωργίας που προβλέπεται από την Ατζέντα 2000
(πρωτοβουλία)
CES 384/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  93 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 4 αποχές.

mailto:Siegfried.Jantscher@CES.BE
mailto:Siegfried.Jantscher@CES.BE


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ24

∆ελτίο 17.01.2000
Πέρας της συντάξεως : 07.01.2000

- EL - PE 168.651

- Σηµεία κλειδιά: Η ΟΚΕ ενέκρινε µε µεγάλη πλειοψηφία δύο γνωµοδοτήσεις σχετικά µε το
πρότυπο ευρωπαϊκής γεωργίας και τους γεωργοπεριβαλλοντικούς στόχους που πρέπει να
επιδιωχθούν στο πλαίσιο της πολυλειτουργικότητας (Εκθέσεις Strasser και Colombo).
Η έννοια του προτύπου ευρωπαϊκής γεωργίας της ΟΚΕ περιλαµβάνει µία σειρά
πρωτοβουλιών µε σκοπό τη σύνδεση διαφόρων στόχων στο πλαίσιο µιας µελλοντικής
στρατηγικής στον τοµέα της γεωργίας.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων αποτελεί το κεντρικό
στοιχείο της στρατηγικής αυτής, στην οποία ο ποιοτικός παράγων παίζει σηµαντικό ρόλο.
Προτείνεται µία βελτίωση της ενηµέρωσης των καταναλωτών (επισήµανση και αναφορά
συγκεκριµένης γεωγραφικής προέλευσης, αναγνώριση της ονοµασίας προέλευσης και
επισήµανση της εθνικής παραγωγής), µια βελτίωση των γενικών συνθηκών στους τοµείς
της έρευνας και της τεχνολογίας καθώς και ενιαίους διεθνείς κανονισµούς στον τοµέα του
περιβάλλοντος, της προστασίας των ζώων και των κοινωνικών θεµάτων.
Όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας, η ΟΚΕ προτείνει τρεις κατευθύνσεις:

•  προστασία του γεωργικού χαρακτήρα των γαιών
•  προαγωγή της ποιότητας και της τυπικότητας των προϊόντων διατροφής
•  κίνητρα για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων προστασίας του εδάφους και την
αύξηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος παραγωγής.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της Υπαίθρου,
Περιβάλλον", κ. Siegfried Jantscher, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Εµβόλια κατά το αφθώδους πυρετού - NAT/037
Εισηγητής: κ. DONNELLY (Οµάδα III-Irl)

- Θέµα: Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τροποποίηση της απόφασης 91/666/ΕΟΚ για
τη δηµιουργία κοινοτικών αποθεµάτων εµβολίων κατά του αφθώδους πυρετού
COM(1999) 290 τελικό - 99/0121 CNS
CES 737/99 τελ. - 99/0121 CNS

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 105 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 2 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της Υπαίθρου,
Περιβάλλον", κ. Siegfried Jantscher, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)
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•  ΚΟΑ/Οπωροκηπευτικά - NAT/040
Γενικός εισηγητής: κ. ΦΑΚΑΣ (Οµάδα III-Gr)

- Θέµα: Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα των µεταποιηµένων
προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά
COM(1999) 376 τελικό - 99/0161 CNS
CES 900/99 τελ. - 99/0161 CNS

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  69 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά και 8 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της Υπαίθρου,
Περιβάλλον", κ. Siegfried Jantscher, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Ευρωπαϊκό πρότυπο γεωργίας (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) - NAT/028
Εισηγητής: κ. STRASSER (Οµάδα III-AT)

- Θέµα:  Πολιτική µε σκοπό την παγίωση του ευρωπαϊκού προτύπου γεωργίας
CES 548/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 76 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά και 15 αποχές.

- Σηµεία κλειδιά: Η έννοια του προτύπου ευρωπαϊκής γεωργίας της ΟΚΕ περιλαµβάνει µία
σειρά πρωτοβουλιών µε σκοπό τη σύνδεση διαφόρων στόχων στο πλαίσιο µιας µελλοντικής
στρατηγικής στον τοµέα της γεωργίας. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
ευρωπαϊκών προϊόντων αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής, στην οποία ο
ποιοτικός παράγων παίζει σηµαντικό ρόλο. Προτείνεται µία βελτίωση της ενηµέρωσης των
καταναλωτών (επισήµανση και αναφορά συγκεκριµένης γεωγραφικής προέλευσης,
αναγνώριση της ονοµασίας προέλευσης και επισήµανση της εθνικής παραγωγής), µια
βελτίωση των γενικών συνθηκών στους τοµείς της έρευνας και της τεχνολογίας καθώς και
ενιαίους διεθνείς κανονισµούς στον τοµέα του περιβάλλοντος, της προστασίας των ζώων
και των κοινωνικών θεµάτων.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της Υπαίθρου,
Περιβάλλον", κ. Siegfried Jantscher, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

6. ΤΜΗΜΑ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"

•  Βόρεια διάσταση της ΕΕ και σχέσεις µε τη Ρωσία (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) - REX/019
Εισηγητής: κ. HAMRO-DROTZ (Οµάδα  I-Fi)
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- Θέµα: Βόρεια διάσταση της ΕΕ και σχέσεις µε τη Ρωσία
CES 284/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 104 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά και 3 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Εξωτερικών Σχέσεων",
Maarit LAURILA,  διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9810 - e-mail: Maarit.Laurila@CES.BE)

•  Εµπορικές διαπραγµατεύσεις στο Γύρο της Χιλιετίας (πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας)
- REX/024

Εισηγητής: κ. van DIJK (Οµάδα II-N)

- Θέµα: Η διαφάνεια και η συµµετοχή των κοινωνικών οργανώσεων στις διαπραγµατεύσεις
του Γύρου της Χιλιετίας στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
CES 746/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 103 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 5 αποχές.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Εξωτερικές Σχέσεις",
Johan ENEGREN, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9628 e-mail: Johan.Enegren@CES-CdR..BE)

_______________
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΚΕ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 8ης ΚΑΙ 9ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Το παρόν σηµείωµα αποσκοπεί στην συνοπτική παρουσίαση των γνωµοδοτήσεων που
εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολοµέλειας του ∆εκεµβρίου (8 και 9 ∆εκεµβρίου 1999) της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Για κάθε ένα από τα έξι τµήµατα της ΟΚΕ, το σηµείωµα παρουσιάζει τη φύση της
γνωµοδότησης, το θέµα της, το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και τις σηµαντικότερες θέσεις που
έλαβε η επιτροπή, καθώς και το αρµόδιο άτοµο στην περίπτωση αναζήτησης περαιτέρω
πληροφοριών.

1. ΤΜΗΜΑ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ"

•  Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG (σχέδιο ανακοίνωσης) - ECO/031
Γενικός εισηγητής: κ. BARROS VALE (Οµάδα I - P)

- Θέµα: Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη για τη θέσπιση των γενικών
κατεθύνσεων για µία κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά µε την διευρωπαϊκή συνεργασία, υπέρ
της αρµονικής και ισορροπηµένης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής επικράτειας (INTERREG)
COM(1999) 479 τελικό
CES 1051/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  78 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 5 αποχές

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή), Roberto PIETRASANTA, κύριος διοικητικός
υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9313 -  e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Κοινοτική πρωτοβουλία URBAN (σχέδιο ανακοίνωσης) - ECO/030
Γενικός εισηγητής: κ. VINAY (Οµάδα II - I)

- Θέµα: Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη για τη θέσπιση γενικών
κατευθύνσεων για ανάληψη κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφορά την οικονοµική και
κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισµών σε κρίση, έτσι ώστε να προωθηθεί η
αειφόρος αστική ανάπτυξη (URBAN)
COM(1999) 477 τελικό
CES 1055/99 τελ.
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- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  εγκρίθηκε οµόφωνα

- Για περισσσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή), Roberto PIETRASANTA, κύριος διοικητικός
υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9313 -  e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

2. ΤΜΗΜΑ "ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ"

•  Γενική ασφάλεια των προϊόντων(πρωτοβουλία) - INT/035
Εισηγήτρια: κ.WILLIAMS (Οµάδα III - RU)

- Θέµα: Γενική ασφάλεια των προϊόντων
CES 524/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 48 ψήφοι υπέρ, 9 ψήφοι κατά, 2 αποχές

- Σηµεία κλειδιά: Η ΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία, για την καλή λειτουργία της ενιαίας
αγοράς, µίας αποτελεσµατικής οδηγίας στο θέµα της γενικής ασφάλειας των προϊοντων,
λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί µε σκοπό την προσαρµογή στην
εξέλιξη των απαιτήσεων και της πρακτικής στον τοµέα της γενικής ευθύνης των προϊόντων.
Πράγµατι, η γενική ασφάλεια των προϊόντων δεν αποτελεί µόνο ένα θεµελιώδες στοιχείο
προστασίας για τους καταναλωτές, αλλά και µία εξασφάλιση για τους παραγωγούς και τους
προµηθευτές µέσω ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου. Η γνωµοδότηση της ΟΚΕ αποτελεί
ουσιαστική συµβολή στην αναθεώρηση της γενικής ασφάλειας των προϊόντων από την
Επιτροπή.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και
Κατανάλωση",
κα. Alison IMRIE, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

•  Εκσυγχρονισµός των κανόνων εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ
(ΛευκήΒίβλος) - INT/038

Εισηγητής: κ. BAGLIANO (Οµάδα I - I)
Συνεισηγητής: κ. LUSTENHOUWER (Οµάδα III - N)

- Θέµα: Λευκή Βίβλος για τον εκσυγχρονισµό των κανόνων για την εφαρµογή των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ � Πρόγραµµα της Επιτροπής αριθ. 99/027
COM(1999) 101 τελ./2
CES 805/99 τελ.
CES 637/99 τελ.
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- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 68 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές

- Σηµεία κλειδιά: Έχοντας υπόψη τα κίνητρα, τους στόχους και τις πιθανές συνέπειες της
µεταρρύθµισης, η ΟΚΕ εκτιµά ότι στο µέτρο όπου η µεταρρύθµιση αυτή ανταποκρίνεται
στην ανάγκη των επιχειρήσεων για συγκεκριµένους κανονισµούς κοινοτικού δικαίου, η
πρωτοβουλία της Επιτροπής µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση και
ανάπτυξη της διαδικασίας της κοινοτικής ολοκλήρωσης. Μπορούν, παρόλα αυτά, να γίνουν
κατανοητές οι ανησυχίες που η πρόταση αυτή προκαλεί, κυρίως όσον αφορά τους κινδύνους
και τις δυσκολίες που επισηµαίνονται στη γνωµοδότηση τςη ΟΚΕ. Οι κίνδυνοι
"κατακερµάτισης της ενιαίας αγοράς"και "επανεθνικοποίησης"του δικαίου στον τοµέα του
ανταγωνισµού, αποτελούν µία σηµαντική πηγή ανησυχίας. Η ΟΚΕ προτείνει ορισµένα
συγκεκριµένα και απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της µεταρρύθµισης.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και
Κατανάλωση", κα. Alison IMRIE, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

•  XXVIII έκθεση για την πολιτική ανταγωνισµού (1998) - INT/041
Εισηγητής: κ. BAGLIANO (Οµάδα I - I)

- Θέµα: XXVIII έκθεση για την πολιτική ανταγωνισµού (1998)
SEC (1999) 743 τελικό
CES 925/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 97 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά, 2 αποχές

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και
Κατανάλωση", κα. Alison IMRIE, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

•  Εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού � Τοµέας ασφαλίσεως (πρωτοβουλία) - INT/046
Εισηγητής: κ. RAVOET (Οµάδα I - B)

- Θέµα: Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε
τη λειτουργία του Κανονισµού αριθ. 3932/92 της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του
άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΚΕ (πρώην άρθρο 85, παράγραφος 3) σε
ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων
COM(1999) 192 τελικό
CES 779/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: εγκρίθηκε οµόφωνα

mailto:Alan.Hick@CES.BE
mailto:Katarina.Lindahl@CES-CdR.be


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ30

∆ελτίο 17.01.2000
Πέρας της συντάξεως : 07.01.2000

- EL - PE 168.651

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και
Κατανάλωση", κα. Birgit FULAR, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.BE)

•  Κάθετες συµφωνίες (άρθρο 85 § 3) (πρόσθετη γνωµοδότηση) - INT/052
Εισηγητής: κ. REGALDO (Οµάδα I - I)

- Θέµα: Κανονισµός της Επιτροπής σχετκά µε την εφαρµογή του άρθρου 81, παράγραφος 3
της Συνθήκης ΕΚ σε κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών
JO αριθ. C 270 της 24/09/1999
CES 922/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 100 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και
Κατανάλωση", κα. Alison IMRIE, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

3. ΤΜΗΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"

•  Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, εφαρµογή των κοινοτικών µέτρων και νέοι
κίνδυνοι (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) - SOC/016

Εισηγητής: κ. BEIRNAERT (Οµάδα I - B)

- θέµα: CES 610/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 118 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά, 1 αποχή

- Σηµεία κλειδιά: Η πολιτική στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας
είναι αναγκαία όχι µόνο για τους προφανείς ανθρωπιστικούς λόγους και εξαιτίας του
οικονοµικού κόστους των ατυχηµάτων και ασθενειών, αλλά και επειδή βελτιώνουν την
απασχολησιµότητα και την παραγωγικότητα του εργαζοµένου και ως εκ τούτου είναι
επωφελής για την απασχόληση. Πέρα από τη νοµοθετική δραστηριότητα που παραµένει
σηµαντική και δικαιολογείται τόσο για κοινωνικούς όσο και οικονοµικούς λόγους, η µη
νοµοθετική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω και
να αξιοποιηθεί µε δράσεις πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και µέσω της
διενέργειας "συγκριτικών αναλύσεων" (benchmarking).
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 Η Επιτροπή θεωρεί λοιπόν, ότι η φροντίδα για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο
εργασίας θα πρέπει να ενταχθεί στο µέλλον στις κατευθυντήριες γραµµές για την
απασχόληση. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε αναφορά σε παραδείγµατα καλής πρακτικής
µέσω της διενέργειας συγκριτικών αξιολογήσεων που αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό µέσο
υποστήριξης της υπάρχουσας πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις
των πολιτικών απασχόλησης στην υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Απασχόληση, Κοινωνικές
Υποθέσεις, Πολιτικά δικαιώµατα", κ. Alan HICK, κύριος διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.:  9302 - e-mail: Alan.Hick@CES.BE)

•  Σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών - SOC/023
Εισηγήτρια: κ. HASSETT (Οµάδα III - IRL)

- Θέµα: CES 874/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 112 ψήφοι υπέρ, 3 αποχές

- Σηµεία κλειδιά: Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση αυτή, που
αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την ανάπτυξη µίας συνολικής προσέγγισης της ΕΕ στον
τοµέα της καταπολέµησης των ναρκωτικών. Εν τούτοις, επισηµαίνει ότι δεν καθορίζονται
τα οικονοµικά µέσα γι' αυτό το σχέδιο δράσης. Υπογραµµίζει την σηµασία ευρύτερης
συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων, αξιολόγησης όχι µόνο των καλών πρακτικών αλλά
και των λαθών, ενίσχυσης της δράσης στο επίπεδο οµάδων καθώς και της συµµετοχής των
νέων ήδη στη φάση εκπόνησης των προγραµµάτων πρόληψης. Μία συντονισµένη δράση
πρόληψης εκ µέρους της αστυνοµίας, των εκπαιδευτικών φορέων και των υπηρεσιών
αποκατάστασης είναι απαραίτητη καθώς και µία συγκεκριµένη εναρµόνιση της νοµοθεσίας.
Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δράση της Κοινότητας στον τοµέα των
συνθετικών ναρκωτικών και καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό
την προώθηση της ασφαλούς χρησιµοποίησης του Ιντερνέτ, και να εκπονήσει µελέτη
σχετικά µε τους κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση των
ναρκωτικών.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Απασχόληση, Κοινωνικές
Υποθέσεις, Πολιτικά δικαιώµατα", κα. Katarina LINDAHL, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.:  9619 - e-mail: Katarina.Lindahl@CES-CdR.be)
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•  Προστασία των ατόµων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα -
SOC/025

Εισηγητής: κ. RETUREAU (Οµάδα II-F)

- Θέµα: Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την προστασία των ατόµων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από
τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών.
COM(1999) 337 τελικό - 99/0153 COD
CES 1008/99 τελ. - 99/0085 SYN

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  117 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Απασχόληση, Κοινωνικές
Υποθέσεις, Πολιτικά δικαιώµατα", κα. Stefania BARBESTA, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.:  32 2 546 9510 - e-mail: Stefania.Barbesta@CES.BE)

•  Καθιέρωση του 2001 ως ευρωπαϊκού έτους γλωσσών - SOC/028
Γενικός εισηγητής: κ. RUPP (Οµάδα III-D)

- Θέµα: Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
καθιέρωση του 2001 ως ευρωπαϊκού έτους γλωσσών
COM(1999) 485 τελικό - 99/0208 COD
CES 1068/99 τελ. - 99/0208 COD

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 67 ψήφοι υπέρ, 6 αποχές

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις,
Πολιτικά ∆ικαιώµατα", κα. Stefania BARBESTA, διοικητικός υπάλληλος
(Tél.: 32 2 546 9510 - e-mail: Stefania.Barbesta@CES.BE)

4. ΤΜΗΜΑ "ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

•  Εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους/όζον - NAT/031
Εισηγητής: κ. CHIRIACO (Οµάδα II - I)

- Θέµα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον
καθορισµό ανωτάτων εθνικών ορίων για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους/πρόταση
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το όζον στον
ατµοσφαιρικό αέρα
COM(1999) 125 τελικό - 99/0067 COD - 99/0068 COD
CES 772/99 τελ. - 99/0067 COD - 99/0068 COD
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- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 96 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 3 αποχές

- Σηµεία κλειδιά: Η ΟΚΕ επικροτεί τους µακροπρόθεσµουςς και µεσοπρόθεσµους στόχους
της Επιτροπής και το αντικειµενικό όριο των 120 µ/m3 για το τροποσφαιρικό όζον
σηµειώνοντας ότι πολλές αναπτυγµένες χώρες έχουν εγκρίνει παρόµοιες προδιαγραφές.

∆ιαπιστώνει ότι τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς
ρύπους που προτείνονται από την Επιτροπή συµπίπτουν µε το φιλόδοξο επίπεδο που είχαν
υποδείξει τα κράτη µέλη στην αρχή των διαπραγµατεύσεων για ένα πρωτόκολλο
ταυτόχρονης αντιµετώπισης πολλαπλών ρύπων σε επίπεδο UNECE. Η ΟΚΕ εκφράζει τη
λύπη της για το γεγονός ότι οι µειώσεις εκποµπών που θα συµφωνηθούν για τα κράτη µέλη
της ΕΕ στο πλαίσιο αυτού του πρωτοκόλλου, - παρά το ότι αποτελούν ένα βήµα προς  τη
σωστή κατεύθυνση -, κατά πάσα πιθανότητα θα υπολείπονται κατά πολύ από το φιλόδοξο
επίπεδο για τα εθνικά όρια εκποµπών που προτείνει η Επιτροπή.

Όσον αφορά τα προτεινόµενα µέσα για την επίτευξη των στόχων, η ΟΚΕ επικροτεί τη
διαφοροποιηµένη προσέγγιση της επίτευξης των ενδιάµεσων στόχων, η οποία θα δώσει τη
δυνατότητα στα κράτη µέλη της απαραίτητης ευελιξίας για τον προσδιορισµό �
λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη εθνική τους κατάσταση � των πλέον ενδεδειγµένων
µέτρων για την επίτευξη της συµµόρφωσής τους µε τα ανώτατα όρια. Ωστόσο, η ΟΚΕ, είναι
της γνώµης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραµατίσει ένα ενεργό συντονιστικό ρόλο στην
κατάρτιση και την ενηµέρωση από πλευράς των κρατών µελών, των σχεδιαζοµένων
εθνικών προγραµµάτων (άρθρο 6) και των καταλόγων απογραφής εκποµπών και
προβλέψεων (άρθρο 7).

Τέλος, η ΟΚΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση το µηχανισµό επανεξέτασης που προβλέπεται
από το άρθρο 9 της οδηγίας ΕΑΟΕ, ο οποίος βασίζεται σε περιοδικές εκθέσεις. Στο πλαίσιο
αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περαιτέρω τελειοποίηση του µοντέλου
RAINS.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Julius LANGENDORFF, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Ανάπτυξη αγορών για τη διάθεση απορριµµάτων από τις συσκευασίες τροφίµων και άλλων
καταναλωτικών προϊόντων (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) - NAT/033

Εισηγητής: κ.  VERHAEGHE (Οµάδα I - B)

- Θέµα: Ανάπτυξη αγορών για τη διάθεση απορριµµάτων από τις συσκευασίες τροφίµων
και άλλων καταναλωτικών προϊόντων
CES 693/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 112 ψήφοι υπέρ, 1 αποχή
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- Σηµεία κλειδιά: Έχοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσµατα που διαπιστώθηκαν από την
εφαρµογή της οδηγίας 94/62/ΕΚ, η ΟΚΕ φρονεί ότι επιβάλλεται να επιδιωχθεί η ένταξη
στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία µιας ενεργού πολιτικής για τα ζητήµατα ανακύκλωσης των
απορριµµάτων συσκευασίας και να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι σε θέµατα διαχείρισης για
κάθε κατηγορία υλικών συσκευασίας ανεξαιρέτως. Παράλληλα, η ΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η
έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης οδηγεί στην υιοθέτηση προσεγγίσεων της περιβαλλοντικής
πολιτικής που να αποσκοπούν στην επίτευξη µιας βέλτιστης συνάρτησης οικονοµίας-
περιβάλλοντος.

Η ΟΚΕ τονίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών-καταναλωτών σχετικά µε τον
προβληµατισµό των απορριµµάτων συσκευασίας και εκπαίδευσή τους, από πολύ µικρή
ηλικία, προς την υιοθέτηση συµπεριφορών που να συµβάλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος. Επιµένει επίσης, ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας πραγµατικός διάλογος
µεταξύ της βιοµηχανίας, των θεσµικών αρχών, των µέσων ενηµέρωσης και των
πολιτών-καταναλωτών, µέσω των οργανώσεών τους, µε πνεύµα συνεργασίας και από
κοινού ανάληψης των ευθυνών έναντι του περιβάλλοντος και των επερχόµενων γενεών.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, Τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Julius LANGENDORFF, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ανακοίνωση) � Πρόσθετη γνωµοδότηση -
NAT/034

Εισηγητής: κ. KALLIO (Οµάδα III - FI)
Συνεισηγητής: κ. WILMS (Οµάδα II - D)

- Θέµα: Η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ανακοίνωση)
COM(1999) 649 τελικό
CES 668/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 53 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά, 7 αποχές

- Σηµεία κλειδιά: Αν και υποστηρίζει την προσέγγιση που βασίζεται στην αρχή της
επικουρικότητας στον τοµέα της προστασίας των δασών, η ΟΚΕ κρίνει ότι η στρατηγική της
Επιτροπής δεν είναι πολύ συγκεκριµένη, και καλεί την Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τοµέας των δασών και να βελτιώσει το συντονισµό.

Επιµένει στην προστιθέµενη αξία των κοινοτικών µέσων παρέµβασης σε τοµείς όπως η
ανάπτυξη της υπαίθρου, η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και την
ατµοσφαιρική ρύπανση, η ανάπτυξη συστήµατος δασικών πληροφοριών και
επικοινωνίας (EFICS), και η έρευνα και ανάπτυξη καθώς και η συνεργασία κατά την
ανάπτυξη.
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Η επιτροπή υπογραµµίζει τις µελλοντικές προκλήσεις για το δασικό τοµέα στην ΕΕ, αφού
τονίζει την τεράστια σηµασία του τοµέα των δασών για την απασχόληση και τη
συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Siegfried JANTSCHER, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Προστασία των δασών από την ατµοσφαιρική ρύπανση - NAT/038
Εισηγητής: κ. RIBBE (Οµάδα III - D)

- Θέµα: Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 σχετικά µε την προστασία των δασών
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έναντι της ατµοσφαιρικής ρύπανσης/πρόταση κανονισµού
(ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τροποποίηση του Κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 σχετικά µε την πυροπροστασία των δασών.
COM(1999) 379 τελικό - 99/0159 COD και 99/0160 COD
CES 1001/99 τελ. - 99/0159 COD και 99/0160 COD

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:  102 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά, 2 αποχές

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Julius LANGENDORFF, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών - NAT/039
Εισηγητής: κ. WILKINSON (Οµάδα I - RU)

- θέµα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 95/2/CE για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των
γλυκαντικών
COM(1999) 329 τελικό - 99/0158 COD
CES 988/99 τελ. - 99/0158 COD

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 102 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά, 4 αποχές

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Julius LANGENDORFF, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)

mailto:Julius.Langendorff@CES.BE
mailto:Siegfried.Jantscher@CES.BE


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ36

∆ελτίο 17.01.2000
Πέρας της συντάξεως : 07.01.2000

- EL - PE 168.651

•  Πρόσθετα υλών στη διατροφή των ζώων - NAT/041
Εισηγητής: κ. DONNELLY (Οµάδα III - IRL)

- Θέµα: Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ σχετικά
µε τα πρόσθετα υλών στη διατροφή των ζώων
COM(1999) 388 τελικό - 99/0168 CNS
CES 1002/99 τελ. - 99/0168 CNS

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 111 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά, 1 αποχή

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Siegfried JANTSCHER, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Θέσπιση ειδικού µέτρου υπέρ ορισµένων οσπριοειδών - NAT/042
Εισηγητής: κ. BARATO TRIGUERO (Οµάδα III - ES)

- Θέµα: Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1577/96 για τη θέσπιση ειδικού µέτρου υπέρ ορισµένων οσπριοειδών
COM(1999) 428 τελικό - 99/0182 CNS
CES 982/99 τελ. - 99/0182 CNS

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 107 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Siegfried JANTSCHER, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Στοιχειώδη κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση ορισµένων νόσων των ψαριών - NAT/043
Εισηγητής: κ. MUÑIZ GUARDADO (Οµάδα III - E)

- Θέµα: Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τροποποίιηση της οδηγίας 93/53/ΕΟΚ σχετικά
µε τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση ορισµένων νόσων
των ψαριών
COM(1999) 437 τελικό - 99/0191 CNS
CES 888/99 τελ. - 99/0191 CNS

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 113 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά, 2 αποχές

mailto:Julius.Langendorff@CES.BE
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- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Julius LANGENDORFF, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Υγειονοµικός έλεγχος του τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών -
NAT/046

Εισηγητής: κ. NIELSEN (Οµάδα III - DK)

- Θέµα: Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ σχετικά µε τα προβλήµατα
υγειονοµικού ελέγχου του τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών

 COM(1999) 456 τελικό - 99/0217 COD
CES 1003/99 τελ. - 99/0217 COD

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 114 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά, 3 αποχές

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Siegfried JANTSCHER, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ (σχέδιο ανακοίνωσης) - NAT/047
Γενικός εισηγητής: κ. BASTIAN (Οµάδα III - F)

- Θέµα: Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη µε την οποία καθορίζονται οι
γενικές κατευθύνσεις για την κοινοτική πρωτοβουλία όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη
(LEADER+)
COM(1999) 475 τελικό
CES 1059/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: εγκρίθηκε οµόφωνα

- Σηµεία κλειδιά: Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την επέκταση του
LEADER+ σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Ωστόσο, εκφράζει και την ανησυχία της
για τον πιθανό πολλαπλασιασµό και διασκορπισµό των σχεδίων και τον περιορισµό της
αποτελεσµατικότητας που ενδέχεται να επακολουθήσει.

Όσον αφορά τη συµπληρωµατικότητα µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν
την ανάπτυξη της υπαίθρου, η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι
επικαλύψεις, οι διπλές χρηµατοδοτήσεις και τα φαινόµενα καιροσκοπίας που θα µπορούσαν
να προκύψουν για τους δικαιούχους. Εκτιµά επίσης ότι το Παρατηρητήριο των αγροτικών
περιοχών θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στον τοµέα αυτό.
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Τέλος, όσον αφορά την εφαρµογή του LEADER+, η ΟΚΕ εκφράζει την επιθυµία της η
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προσπαθήσουν να διευκρινίσουν σαφώς τα κριτήρια
επιλεξιµότητας των Ο∆Τ καθώς και των σχεδίων ούτως ώστε να απλοποιηθούν οι
διοικητικές διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται οι Ο∆Τ µετά από την επιλογή των
σχεδίων τους. Για το λόγο αυτό κρίνει ότι η εξάµηνη προθεσµία για την υποβολή εκ
µέρους των κρατών µελών των προτάσεων προγραµµάτων είναι µάλλον µικρή, κυρίως όσον
αφορά την προώθηση σχεδίων εκ µέρους των αγροτικών περιοχών που δεν έχουν
προηγούµενη εµπειρία των συµµετοχικών προσεγγίσεων.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Julius LANGENDORFF, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών/Σήµανση του βοείου κρέατος
(τροποποίηση κανονισµού αριθ. 820/97) - NAT/048

Γενικός εισηγητής: κ. EVANS (Οµάδα I - RU)

- Θέµα: Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλίου για την καθιέρωση
συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και σήµανσης του βοείου κρέατος
και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας
COM(1999) 487 τελικό - 99/0205 COD
CES 1060/99 τελ. - 99/0205 COD

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 40 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά, 4 αποχές

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της Υπαίθρου,
Περιβάλλον", κ. Siegfried JANTSCHER, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Βόεια σωµατοτροπίνη (BST) - NAT/053
Γενικός εισηγητής: κ. NIELSEN (Οµάδα III - DK)

- Θέµα: Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την διάθεση στην αγορά και τη
χορήγηση βόειας σωµατοτροπίνης (BST) και την κατάργηση της απόφασης 90/218/ΕΟΚ του
Συµβουλίου
COM(1999) 544 τελικό - 99/0219 CNS
CES 1061/99 τελ. - 99/0219 CNS

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 46 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές
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- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Γεωργία, Ανάπτυξη της
Υπαίθρου, Περιβάλλον", κ. Siegfried JANTSCHER, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

5. ΤΜΗΜΑ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"

•  Η Πολωνία στην πορεία προς την ένταξη (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) - REX/018
Εισηγητής: κ. RIBBE (Οµάδα III - D)

- Θέµα: CES 742/99 τελ.

- Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 103 ψήφοι υπέρ, 14 ψήφοι κατά, 5 αποχές

- Σηµεία κλειδιά: Η ΟΚΕ συνιστά στο Συµβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν, στο
πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων µε την πολωνική κυβέρνηση, τα µέσα ευαισθητοποίησης
των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων των πολιτών µε σκοπό τη δηµιουργία
αποτελεσµατικών κοινωνικών δοµών. Η ΟΚΕ υπογραµµίζει επίσης την απόλυτη ανάγκη
εντατικοποίησης της ροής των πληροφοριών προς την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών
και του διαλόγου µε αυτήν (εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εµπόριο, βιοµηχανία,
οργανώσεις των γεωργών, καταναλωτές, περιβαλλοντικές οργανώσεις) µε σκοπό την
προετοιµασία της προσχώρησης της Πολωνίας στην ΕΕ και τις συνέπειές της.

- Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία, τµήµα "Εξωτερικές σχέσεις",
κ. Johan ENEGREN, διοικητικός υπάλληλος
(Tηλ.: 9628 - e-mail: johan.enegren@ces-cdr.be)

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

Εισηγητής Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

PIECYK Οδικός τεχvικός έλεγχoς
τωv εµπoρικώv oχηµάτωv
πoυ κυκλoφoρoύv στηv
Κoιvότητα

REGI (F) 14.12.99 PSE C4-0346/98

* * *
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

�Εγγραφo εργασίας τωv Υπηρεσιώv της Επιτρoπής σχετικά
µε τις oικovoµικές επιπτώσεις της πρότασης oδηγίας τoυ
Συµβoυλίoυ σχετικά µε τoυς όρoυς επάvδρωσης σκαφώv
τακτικώv υπηρεσιώv επιβατικώv µεταφoρώv και
πoρθµείωv πoυ εκτελoύvται µεταξύ κρατώv µελώv

EMPL
REGI

SEC (99)
1721 τελ.

�Εγγραφo εργασίας τωv Υπηρεσιώv της Επιτρoπής:
Εvηµερωτική εκστρατεία για τηv ασφάλεια τωv τρoφίµωv
στηv Ευρωπαϊκή �Εvωση

CULT
ENVI

SEC (99)
1781 τελ.

∆έκατη �Εβδoµη Ετήσια �Εκθεση της Επιτρoπής πρoς τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo για τις δραστηριότητες
αvτιvτάµπιvγκ και αvτεπιδoτήσεωv της Κoιvότητας (1998)

DEVE
INDU

COM (99)
411 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo, στo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, στηv Οικovoµική και Κoιvωvική
Επιτρoπή και στηv Επιτρoπή τωv Περιφερειώv:
∆ιαρθρωτική αλλαγή και πρoσαρµoγή της Ευρωπαϊκής
Μεταπoιητικής Βιoµηχαvίας

INDU COM (99)
465 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής στo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo,
στo Συµβoύλιo και στηv Οικovoµική και Κoιvωvική
Επιτρoπή: �Εκθεση σχετικά µε τηv πρόoδo εφαρµoγής τoυ
πρoγράµµατoς δράσης της αvακoίvωσης για τη
διατρoπικότητα και τις διατρoπικές εµπoρευµατικές
µεταφoρές στηv Ευρωπαϊκή �Εvωση (COM (97) 243 της
29ης Μα�oυ 1997)

REGI COM (99)
519 τελ.

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

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ 1-2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
(Βρυξέλλες)

Συνοπτική απεικόνιση των ψηφισµάτων και αποφάσεων που εγκρίθηκαν

Συνοπτική απεικόνιση των νοµοθετικών εργασιών στη διαδικασία συναπόφασης

                                                
1 Το πρώτο µέρος του παρόντος εγγράφου εκπονήθηκε από την Γ∆ ΙΙ, Β ∆ιεύθυνση,

Παρακολούθηση των κοινοβουλευτικώξ πράξεων τελ.  42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
Οι προτάσεις αντιστοιχούν στις διατάξεις του ισχύοντος κανονισµού του Κοινοβουλίου (ΕΕ C 219 της 30 Ιουλίου 1999, σελ. 374).

Υπόµνηµα:
ΣΠ  = Συνοπτικά Πρακτικά, προσωρινή έκδοση, σελίδα αριθ. �
ΠΠ = Πλήρη Πρακτικά,  προσωρινή έκδοση, παρέµβαση αριθ. �

COD
36%

CNS
50%

AA
14%

COD : codécision CNS : consultation AA : autres actes

COD I 
40%

COD II
40%

COD III
20%

COD I : proposition législative modifiée COD II : position commune amendée
COD III: projet commun approuvé
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Πρώτη ανάγνωση

♦♦♦♦ Έγκριση της νοµοθετικής πρότασης µε τροποποιήσεις

ΠΕΡΒ/ Breyer (A5-0065/1999)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/28
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-151
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις οριακές τιµές
βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον ατµοσφαιρικό αέρα
COM(1998) 591 - C4-0135/1999 - 1998/0333

ΕΞΩΤ/ Morillon (A5-0071/1999)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/15
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-057
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-058, 3-139
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
εφαρµoγή δράσεων πoυ απoβλέπoυν στην oικoνoµική και κoινωνική ανάπτυξη της Τoυρκίας
COM(1998) 600 - C4-0670/1998 - 1998/0300

∆εύτερη ανάγνωση

♦♦♦♦ Έγκριση µε τροπολογίες της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΝΟΜΙ/ Moraes (A5-0085/1999)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/8
Θέση του Συµβουλίου : διαδικασία χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : διαδικασία χωρίς συζήτηση
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
την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 210/97/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος δράσης για
τα τελωνεία στην Κοινότητα ("Τελωνείο 2000") και την κατάργηση της απόφασης 91/341/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (9601/1/1999 - C5-0183/1999 � 1998/0314)



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ48

∆ελτίο 17.01.2000
Πέρας της συντάξεως : 07.01.2000

- EL - PE 168.651

ΠΕΡΒ/ González Álvarez (A5-0064/1999)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/11
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-159
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
για τη θέσπιση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τηv καθιέρωση
συστήµατoς παρακoλoύθησης τωv µέσωv όρωv τωv ειδικώv εκπoµπώv διoξειδίoυ τoυ άvθρακα
από τα vέα επιβατηγά αυτoκίvητα
COM(1998) 348 - C5-0041/1999 - 1998/0202(COD) � 5621/2/1999/αναθ.2

Τρίτη ανάγνωση

♦  Έγκριση του κοινού σχεδίου της επιτροπής συνδιαλλαγής

ΑΝΑΠ/ Pronk (A5-0074/1999)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/10
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής: ΠΠ 3-167
Εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές
ατµόσφαιρες (δέκατη πέµπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της
Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
3623/1999 - C5-0221/1999 - 1995/0235

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

♦  Έγκριση της νοµοθετικής πρότασης χωρίς τροποποιήσεις

∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0172/1999)

02.12.1999 ΣΠ σελ.II/7
Θέση του Συµβουλίου : διαδικασία χωρίς έκθεση
Θέση της Επιτροπής : διαδικασία χωρίς έκθεση
Πρόταση  καvovισµoύ τoυ Συµβoυλίoυ περί τρoπoπoιήσεως τoυ καvovισµoύ (ΕΚ) αριθ. 2596/97
για παράταση της περιόδoυ πoυ πρoβλέπεται στo άρθρo 149, παράγραφoς 1 της πράξης
πρoσχώρησης της Αυστρίας, της Φιvλαvδίας και της Σoυηδίας
COM(1999) 412 - C5-0172/1999 - 1999/0179
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ΠΕΡΒ/ Sjöstedt (A5-0044/99)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/43
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου περί εγκρίσεως εκ µέρους της Κοινότητας των τροπολογιών που αφορούν τα
παραρτήµατα της σύµβασης περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής
Θάλασσας (Σύµβαση του Ελσίνκι)
 (COM(1999)128 � C4-0218/1999 � 1999/0077)

ΑΛΙΕ/ Gallagher (A5-0025/1999)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/77
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-048
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση για τρίτη φορά του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 850/98 της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών
µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών
COM(1999) 141 - C4-0224/1999 - 1999/0081

♦♦♦♦ Έγκριση της νοµοθετικής πρότασης µε τροποποιήσεις

ΕΞΩΤ/ Morillon (A5-0070/1999)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/34
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-057
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-139
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τηv εφαρµoγή δράσεωv πoυ απoβλέπoυv στηv
εµβάθυνση της τελωνειακής ένωσης ΕΚ-Τoυρκίας
COM(1998) 600 - C4-0669/1998 - 1998/0299

ΓΕΩΡ/ Pesälä (A5-0072/1999)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/44
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-185
Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου που αφορά την εµπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού
COM(1999) 188 � C5-0128/1999 � 1999/0092
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ΓΕΩΡ/ Ayuso González (A5-0068/1999)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/53
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-193
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 περί
θέσπισης κοινής οργάνωσης αγορών στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων που έχουν ως βάση
τα οπωροκηπευτικά
COM(1999) 376 � C5-0140/1999 - 1999/0161

ΑΛΙΕ/ Fraga Estévez (A5-0067/1999)
02.12.1999 ΣΠ p.II/56
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-048
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
αλιευοµένων προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
COM(1999) 055 - C4-0141/1999 - 1999/0047

ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

♦♦♦♦ δηλώσεων άλλων οργάνων

ΕΛΚ/Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΦΙΛ, ΕΣΚ (B5-0308, 0309, 0311 και 0312/1999)2

02.12.1999 ΣΠ σελ.II/78
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-057, 3-090, 3-093
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-058, 3-092, 3-176
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις δηλώσεις του Συµβουλίου και της
Επιτροπής στο θέµα της προετοιµασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου
1999 στο Ελσίνκι

                                                
2 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
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♦  έκθεσης που εκπονήθηκε µετά την λεγόµενη «προνοµοθετική» διαβούλευση σχετικά µε θέµα
που εµπίπτει στην αρµοδιότητα της ΕΕ

ΟΙΚΟ/ Torres Marques (A5-0076/1999)
02.12.1999 ΣΠ σελ.II/83
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-026
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο
που αφορά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου για την καθιέρωση του ευρώ
COM(1999) 174 - C5-0108/1999 - 1999/2111

* * *

http://www2.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/cre?FILE=1213lu&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&NUMINT=1-156
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΕΩΣ ΤΙΣ 17 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
(Στρασβούργο)

Συνοπτική απεικόνιση των ψηφισµάτων και των αποφάσεων που εγκρίθηκαν

ΣΥΝ(COD): συναπόφαση  ∆ΙΑΒ(CNS): διαβούλευση ΣΓ(AVC): σύµφωνη γνώµη
ΠΡΟΫΠ(BUDG): δηµοσιονοµικά θέµατα ΑΠ(AA): άλλες πραξεις

Συνοπτική απεικόνιση των νοµοθετικών εργασιών στη διαδικασία συναπόφασης

ΣΥΝ(COD) Ι: 1η ανάγνωση ΣΥΝ ΙΙ: 2η ανάγνωση ΣΥΝ ΙΙΙ: 3η ανάγνωση

BUDG
6%

AVC
14%

CNS
16%

COD
20%

AA
44%

COD I
50%COD II

40%

COD III
10%

http://www2.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/cre?FILE=1213lu&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&NUMINT=1-145
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επιβεβαίωση της πρώτης ανάγνωσης

ΑΝΑΠ/ Miranda (A5-0088/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/12
Θέση του Συµβουλίου : διαδικασία χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : διαδικασία χωρίς συζήτηση
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις τρέχουσες νοµοθετικές
διαδικασίες στον τοµέα της ανάπτυξης και της συνεργασίας (Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο � Συνέπειες από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του
Άµστερνταµ στις τρέχουσες νοµοθετικές διατάξεις την 1η Μαΐου 1999 στον τοµέα της ανάπτυξης
και της συνεργασίας (SEC(1999)581 - C4-0219/1999))
COM(1994) 289 - C4-0090/1994 - 1994/0167
(Βλ. κατάλογο στο Παράρτηµα I)

Πρώτη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΒΕΕΕ/ Chichester (A5-0091/99)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/13
Θέση του Συµβουλίου : διαδικασία χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : διαδικασία χωρίς συζήτηση
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 80/181/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων
στις µονάδες µέτρησης
COM(1999) 040 - C4-0076/99 - 1999/0014

♦♦♦♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΕΡΦ/ Aparicio Sánchez (A5-0075/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/47
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-156
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 5
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί καθορισµού της
κατανοµής των αδειών για τα βαρέα οχήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων που διανύουν διαδροµές
στην Ελβετία
COM(1999) 035 - C5-0054/1999 - 1999/0022

http://www2.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/cre?FILE=1213lu&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&NUMINT=1-172
http://www2.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/cre?FILE=1213lu&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&NUMINT=1-122
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ΠΕΡΒ/ Παπαγιαννάκης (A5-0101/1999)
16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/29
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 4-031
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-341, 3-353, 3-355
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 9
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση
συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και τη σήµανση του βοείου κρέατος και
των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας
COM(1999) 487 � C5-0241/1999 � 1999/0205

ΓΕΩΡ/ Redondo Jiménez (A5-0089/1999)
17.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/6
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 5-029, 5-031
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 4
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  για την τροποποίήση της
απόφασης  96/411/ΕΚ σχετικά µε τη βελτίωση  των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών
COM(1999) 332 - C5-0042/1999 - 1999/0137

∆εύτερη ανάγνωση

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

ΠΕΡΒ/ Grossetête (A5-0080/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/11
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση η οποία
καθορίσθηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε ορφανά φάρµακα
9616/1/1999 - C5-0182/1999 - 1998/0240

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

ΝΟΜΙ/ Rothley (A5-0086/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/34
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-145, 3-091
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 19
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Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
εν όψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλιση της αστικής ευθύνης
της προκύπτουσας από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και για την τροποποίηση των
οδηγiων 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τέταρτη oδηγία ασφάλισης αυτoκιvήτωv)
14247/1/1999 - C5-0027/1999 - 1997/0264

ΠΕΡΒ/ Hulthén (A5-0077/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/42
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-172, 3-095
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 9
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
για τη θέσπιση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
5748/3/1999 - C5-0034/1999 - 1998/0228

ΒΕΕΕ/ Murphy (A5-0099/1999)
16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/15
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-334, 4-027
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 25
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
εν όψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
8790/1/1999 - C5-0125/1999 - 1998/0099

Τρίτη ανάγνωση

♦  Έγκριση του κοινού σχεδίου της Επιτροπής Συνδιαλλαγής

ΑΝΤΙ/ Pack (A5-0097/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/14
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-122
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το εγκριθέν από την επιτροπή
συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά τη θέσπιση της δεύτερης φάσης του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της
εκπαίδευσης ΣΩΚΡΑΤΗΣ
C5- 0267/1999 - 1998/0195
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

♦  Σύµφωνη γνώµη επί διεθνούς συµφωνίας, επί συνθήκης προσχώρησης

ΕΞΩΤ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0190/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πρόταση  απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ και της Επιτρoπής σχετικά µε τη σύvαψη πρωτoκόλλoυ για
τηv πρoσαρµoγή τωv θεσµικώv πτυχώv της Ευρωπαϊκής συµφωvίας µεταξύ τωv Ευρωπαϊκώv
Κoιvoτήτωv και τωv κρατώv µελώv τoυς, αφεvός, και της ∆ηµoκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρoυ,
πρoκειµέvoυ vα ληφθεί υπόψη η πρoσχώρηση της ∆ηµoκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµoκρατίας
της Φιvλαvδίας και τoυ Βασιλείoυ της Σoυηδίας στηv Ευρωπαϊκή ´Εvωση
9725/1999 - C5-0190/1999 - 1997/0272

ΕΞΩΤ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0191/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πρόταση  απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ και της Επιτρoπής σχετικά µε τη σύvαψη πρωτoκόλλoυ για
τηv πρoσαρµoγή τωv θεσµικώv πτυχώv της ευρωπαϊκής συµφωvίας µεταξύ τωv Ευρωπαϊκώv
Κoιvoτήτωv και τωv κρατώv µελώv τoυς, αφεvός, και της Τσεχικής ∆ηµoκρατίας, αφετέρoυ,
πρoκειµέvoυ vα ληφθεί υπόψη η πρoσχώρηση της ∆ηµoκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµoκρατίας
της Φιvλαvδίας και τoυ Βασιλείoυ της Σoυηδίας στηv Ευρωπαϊκή ´Εvωση
9726/1999 - C5-0191/1999 - 1997/0273

ΕΞΩΤ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0192/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πρόταση  απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ και της Επιτρoπής σχετικά µε τη σύvαψη πρωτoκόλλoυ για
τηv πρoσαρµoγή τωv θεσµικώv πτυχώv της ευρωπαϊκής συµφωvίας µεταξύ τωv Ευρωπαϊκώv
Κoιvoτήτωv και τωv κρατώv µελώv τoυς, αφεvός, και της Σλoβακικής ∆ηµoκρατίας, αφετέρoυ,
πρoκειµέvoυ vα ληφθεί υπόψη η πρoσχώρηση της ∆ηµoκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµoκρατίας
της Φιvλαvδίας και τoυ Βασιλείoυ της Σoυηδίας στηv Ευρωπαϊκή ´Εvωση
9727/1999 - C5-0192/1999 - 1997/0274

ΕΞΩΤ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0193/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία

http://www2.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/cre?FILE=1213lu&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&NUMINT=1-130
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Πρόταση  απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ και της Επιτρoπής σχετικά µε τη σύvαψη πρωτoκόλλoυ
πρoσαρµoγής τωv θεσµικώv πτυχώv της ευρωπαϊκής συµφωvίας µεταξύ τωv Ευρωπαϊκώv
Κoιvoτήτωv και τωv κρατώv µελώv τoυς, αφεvός, και της ∆ηµoκρατίας της Πoλωvίας, αφετέρoυ,
πρoκειµέvoυ vα ληφθεί υπόψη η πρoσχώρηση της ∆ηµoκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµoκρατίας
της Φιvλαvδίας και τoυ Βασιλείoυ της Σoυηδίας στηv Ευρωπαϊκή ´Εvωση
9728/1999 - C5-0193/1999 - 1997/0275

ΕΞΩΤ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0194/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πρόταση  απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ και της Επιτρoπής σχετικά µε τη σύvαψη πρωτoκόλλoυ για
τηv πρoσαρµoγή τωv θεσµικώv πτυχώv της ευρωπαϊκής συµφωvίας µεταξύ τωv Ευρωπαϊκώv
Κoιvoτήτωv και τωv κρατώv µελώv τoυς, αφεvός, και της ∆ηµoκρατίας της Βoυλγαρίας, αφετέρoυ,
πρoκειµέvoυ vα ληψθεί υπόψη η πρoσχώρηση της ∆ηµoκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµoκρατίας
της Φιvλαvδίας και τoυ Βασιλείoυ της Σoυηδίας στηv Ευρωπαϊκή ´Εvωση
9729/1999 - C5-0194/1999 - 1997/0276

ΕΞΩΤ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0195/99)
15 .12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πρόταση απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ και της Επιτρoπής σχετικά µε τη σύvαψη πρωτoκόλλoυ για
τηv πρoσαρµoγή τωv θεσµικώv πτυχώv της ευρωπαϊκής συµφωvίας µεταξύ τωv Ευρωπαϊκώv
Κoιvoτήτωv και τωv κρατώv µελώv τoυς, αφεvός, και της Ρoυµαvίας, αφετέρoυ, πρoκειµέvoυ vα
ληφθεί υπόψη η πρoσχώρηση της ∆ηµoκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµoκρατίας της Φιvλαvδίας και
τoυ Βασιλείoυ της Σoυηδίας στηv Ευρωπαϊκή ´Εvωση
9730/1999 - C5-0195/1999 - 1997/0277

ΒΕΕΕ/ Bodrato (A5-0079/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/50
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-258
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου που αφορά την έγκριση της σύναψης συµφωνίας η οποία αφορά την κατάρτιση
παγκόσµιων τεχνικών κανονισµών για τα τροχοφόρα οχήµατα, τον εξοπλισµό και τα εξαρτήµατα
που µπορούν να τοποθετούνται ή/και να χρησιµοποιούνται σε τροχοφόρα οχήµατα ("Παράλληλη
συµφωνία")
10167/1999 - C5-0073/1999 - 1999/0011



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ58

∆ελτίο 17.01.2000
Πέρας της συντάξεως : 07.01.2000

- EL - PE 168.651

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΑΝΑΠ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0258/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/10
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πρόταση καvovισµoύ τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv καταvoµή τωv πoσoτήτωv σιτηρώv πoυ
καθoρίζovται στη Σύµβαση Επισιτιστικής Βoήθειας τoυ 1995 για τηv περίoδo από 1ης Ioυλίoυ
1998 έως 30 Ioυvίoυ 1999
COM(1999) 384 - C5-0258/1999 - 1999/0162

ΑΛΙΕ/ Busk (A5-0092/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/51
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-130
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση ορισµένων µέτρων ελέγχου που
εφαρµόζονται στη ζώνη της Σύµβασης για τη µελλοντική πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της
αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό
COM(1999) 345 - C5-0201/1999 - 1999/0138

ΠΕΡΦ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0285/1999)
17.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πρόταση  καvovισµoύ τoυ Συµβoυλίoυ για τις χρηµατoδoτικές συvεισφoρές της Κoιvότητας στo
∆ιεθvές Ταµείo για τηv Iρλαvδία
COM(1999) 549 - C5-0285/1999 - 1999/0221

♦♦♦♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικήςπρότασης

ΒΕΕΕ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0286/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/9
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-088
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 1
Πρόταση απόφασης της Συµβoυλίoυ για τη θέσπιση συµπληρωµατικoύ ερευvητικoύ πρoγράµµατoς
πρoς εκτέλεση από τo Κoιvό Κέvτρo Ερευvώv για τηv Ευρωπαϊκή Κoιvότητα Ατoµικής Εvέργειας
COM(1999) 578 - C5-0286/1999 - 1999/0232
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ΒΕΕΕ/ Valdivielso de Cué (A5-0081/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/52
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-249, 3-101
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 45
Πρόταση κανονισµού (EΥΡΑTOM, ΕΕ) του Συµβουλίου για τη χορήγηση συνδροµής για την
οικονοµική µεταρρύθµιση και ανάκαµψη στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη και τη Μογγολία
COM(1998) 753 - C4-0038/1999 - 1998/0368

ΓΕΩΡ/ Keppelhoff-Wiechert (A5-0098/1999)
16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/34
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-366, 3-368
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 4
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη διάθεση στην αγορά και τη χορήγηση βόειας
σωµατοτροπίνης (BST) και για την κατάργηση της απόφασης του Συµβουλίου 90/218/EOK
COM(1999) 544 - C5-0250/99 - 1999/0219

ΓΕΩΡ/ Mayer (A5-0083/1999)
17.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/9
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 5-043
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 2
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.1696/71 που
αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του λυκίσκου
COM(1999) 302 - C5-0081/1999 - 1999/0128

ΒΕΕΕ/ Savary (A5-0093/1999)
17.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/11
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 5-057
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 12
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 97/787/ΕΚ σχετικά µε τη
χορήγηση έκτακτης χρηµατοδοτικής συνδροµής, στην Αρµενία και τη Γεωργία µε σκοπό την
επέκτασή της στο Τατζικιστάν
COM(1999) 391 - C5-0171/1999 - 1999/0172

http://www2.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/cre?FILE=1213lu&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&NUMINT=1-187
http://www2.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/cre?FILE=1213lu&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&NUMINT=1-055
http://www2.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/cre?FILE=1213lu&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&NUMINT=1-082
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ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

♦♦♦♦ ∆ηµοσιονοµική διαδικασία

ΠΡΟΫ/ Virrankoski (A5-0100/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/33
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-085, 2-100, 2-223, 2-228
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-089, 2-229
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συµπλήρωση των δηµοσιονοµικών
προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονοµικό έτος 2000

ΠΡΟΫ/ Bourlanges, Virrankoski (A5-0095/1999)
16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/53
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-089, 2-229, 4-057
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος  2000, όπως τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο (όλα τα
Τµήµατα) (C5-0600/1999) και σχετικά µε τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2000 (11568/1999 �
C5-0313/1999), αριθ. 2/2000 (13482/1999 � C5-0311/1999) και αριθ. 3/2000 (.�/1999 � C5-
�./1999) επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2000

ΠΡΟΫ/ Colom i Naval (A5-0103/1999)
16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/47
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-089, 2-229, 4-057
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών
που προσαρτώνται στη διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία
και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού (SEC(1999) 1647 � C5-0322/1999) και
σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας (παράγραφος 24 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου
1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού)
(SEC(1999) 1647 - C5-0314/1999)
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

♦  κατόπιν σχεδίου µέτρων εφαρµογής

ΠΕΡΒ/ Jackson (B5-0313/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/69
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-187
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συνέχεια που δίδεται στη γνώµη του
Κοινοβουλίου µε θέµα τη σήµανση των γενετικώς τροποποιηµένων ειδών διατροφής

♦  κατόπιν δηλώσεων άλλων οργάνων

ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆ (B5-0317, 0318 και 0319/1999)3

15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/67
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-055, 1-082
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την τρίτη υπουργική διάσκεψη του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου στο Σηάτλ

ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  (B5-0326, 0330, 0331, 0332 και 0360/1999)4

15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/72
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-025
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-023
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στην Τσετσενία

ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆,ΕΣΚ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ ,ΠΡΣ/ΕΕΣ  (B5-0315, 0320, 0321, 0322 και 0324/1999)5.
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/75
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-025
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-023
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον ΟΑΣΕ

                                                
3 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
4 το αυτό.
5 το αυτό.
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ΠΕΡΒ/  (B5-0314/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/78
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-017, 3-040
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-019, 3-041
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις κλιµατικές µεταβολές: συνέχεια που
δόθηκε στην Πέµπτη ∆ιάσκεψη των συµβαλλοµένων στη σύµβαση-πλαίσιο των Η.Ε. για τις
Κλιµατικές Μεταβολές (UNFCCC) µερών (Βόννη, 25 Οκτωβρίου � 5 Νοεµβρίου 1999)

ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ (B5-0327, 0353, 0354 και 0357/1999)6

16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/37
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-025, 2-048
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-023, 2-050
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι

ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΕ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆  (B5-0328, 0355, 0358, 0388, 0389 και
0391/1999)7

16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/43
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-045, 3-058
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-046, 3-059
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Μακάο

♦  κατόπιν προφορικών ερωτήσεων

Rothley και 59 άλλων συνυπογραφόντων, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  (B5-0329/1999)
16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/77
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-102, 4-114
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διατίµηση των βιβλίων

♦♦♦♦ επίκαιρα, επείγοντα και σηµαντικά θέµατα

ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  (B5-0339, 0350, 0366, 0377 και 0382/1999)8

16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/59
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-130
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Ινδονησία
                                                
6 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
7 το αυτό.
8 το αυτό.
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ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆  (B5-0333, 0340, 0352 και 0367/1999)9

16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/61
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-140
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Σιέρρα Λεόνε

ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆  (B5-0335, 0341, 0347, 0368 και 0369/1999)10

16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/63
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-173
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη θανατική ποινή (Βιργινία, Υεµένη)

ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  (B5-0342, 0351, 0370, 0379 και 0383/1999)11

16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/65
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-173
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα ψήφου των γυναικών στο
Κουβέιτ

ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  (B5-0343, 0346, 0371, 0378 και 0384/1999)12

16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/66
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-173
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στο Αφγανιστάν

ΦΙΛ, ΕΛΚ/Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ  (B5-0348, 0372, 0385 και 0392/1999)13

16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/68
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-173
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης των πολιτικών
κρατουµένων στο Τζιµπουτί

                                                
9 το αυτό.
10 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
11 το αυτό.
12 το αυτό.
13 το αυτό.
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ΕΛΚ/Ε∆  (B5-0375/1999)
16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/70
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-173
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη φυλάκιση του κ. Agustin Jarquin,
Προέδρου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Νικαράγουα

ΕΛΚ/Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  (B5-0337, 0344, 0349, 0373 και 0386/1999)14

16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/71
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-182
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κύρωση της Συνθήκης της Ρώµης περί της
ιδρύσεως ∆ιαρκούς ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου

ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ, ΕΛΚ/Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  (B5-0334, 0345, 0374 και 0387/1999)15

16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/73
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-192
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις πληµµύρες στη νότια Γαλλία

ΕΛΚ/Ε∆  (B5-0376/1999)
16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/75
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-192
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την καταστροφή από τον τυφώνα στη ∆ανία,
στη Γερµανία, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στη Σουηδία

ΠΡΣ/ΕΕΣ  (B5-0336/1999)
16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/76
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-192
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις πληµµύρες στο Βιετνάµ

                                                
14 το αυτό.
15 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

♦♦♦♦ Έλεγχος της εντολής των βουλευτών

ΝΟΜΙ/ Palacio (A5-0084/1999)
15.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/15
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Απόφαση σχετικά µε τον έλεγχο των εντολών της πέµπτης άµεσης εκλογής των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10-13 Ιουνίου 1999

♦  Σύσταση των αντιπροσωπειών

15.12.1999 ΣΠ p.I/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Σύσταση οργάνου για την εκπόνηση µιας "Χάρτας των θεµελιωδών δικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης" µε συµµετοχή εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (16
βουλευτές), αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, εθνικών κοινοβουλίων και της Επιτροπής.

♦  Ορισµός των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΕΛΕΓ/ Theato (A5-0090/1999)
16.12.1999 ΣΠ σελ.ΙΙ/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Ψήφισµα που περιέχει τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον διορισµό οκτώ
µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου C5-0231/1999, C5-0232/1999, C5-0233/1999, C5-0234/1999,
C5-0235/1999, C5-0236/1999, C5-0237/1999, C5-0238/1999 - 1999/0820

* * *
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. 28 Οκτωβρίου 199416 : πρόταση κανονισµού (ΕΚ) προς το Συµβούλιο στον τοµέα της
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και της υποστήριξης στις µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις στις
χώρες του Μαγκρέµπ (COM(1994) 289 � C4-0090/1994 � 1994/0167(COD) - παλαιό
1994/0167(SYN))

                                                
16 ΕΕ C 323 της 21.11.1994, σελ. 492.
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0036/99) 14 και 15 ∆εκεµβρίoυ 1999

25 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Οικovoµικoί πρόσφυγες στηv ΕΕ H-0668/99

Monica FRASSONI Συµβατότητα µε τις κoιvoτικές πoλιτικές και πρόσβαση στις
πληρoφoρίες της Ευρωπαïκής Τράπεζας Επεvδύσεωv (ΕΤΕ)

H-0671/99

William NEWTON DUNN Avoιγµα τoυ Συµβoυλίoυ Υπoυργώv στη διαφάvεια H-0673/99

Manuel MEDINA ORTEGA Ελεγχoς της εvαέριας κυκλoφoρίας στηv Ευρώπη H-0674/99

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

∆ηµoψήφισµα αυτoδιάθεσης στη ∆υτική Σαχάρα H-0678/99

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Εφαρµoγή καταδικαστικής απόφασης τoυ Ευρωπαïκoύ
∆ικαστηρίoυ Αvθρωπίvωv ∆ικαιωµάτωv σε βάρoς της
Τoυρκίας

H-0679/99

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Παρoχή αvθρωπιστικής βoήθειας πρoς τη Σερβία H-0685/99

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Αλληλεπικάλυψη τωv συvεδριάσεωv oλoµελείας τoυ ΕΚ και
τωv συvεδριάσεωv τoυ Συµβoυλίoυ Υπoυργώv

H-0694/99

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Η 50ή επέτειoς τωv Συµβάσεωv της Γεvεύης H-0697/99

John BOWIS Μεταφoρά ζώvτωv ζώωv H-0699/99

Iωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ ∆ράση της ΕΕ κατά τoυ λαθρεµπoρίoυ ΠΒΧ υλικoύ H-0703/99

Piia-Noora KAUPPI H διαφάvεια στo Ευρωπαïκό ∆ικαστήριo H-0706/99
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

David MARTIN Χάρτης Θεµελιωδώv ∆ικαιωµάτωv της ΕΕ H-0689/99

Theodorus BOUWMAN Παράταση τωv αδειώv εκµετάλλευσης τωv εταιριώv πoυ
διαχειρίζovται τoυς αυτoκιvητoδρόµoυς στηv Iταλία

H-0670/99

Juan NARANJO ESCOBAR Πoιότητα της εκπαίδευσης και πρόγραµµα µαθηµάτωv H-0760/99

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

κ. KINNOCK

María IZQUIERDO ROJO Η αvδρoκρατία στη διoίκηση H-0728/99

κ. PATTEN

Paul RÜBIG Γέφυρες τoυ ∆oύvαβη στηv πρώηv Γιoυγκoσλαβία H-0683/99

Iωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ ∆ράση της ΕΕ κατά τoυ λαθρεµπoρίoυ ΠΒΧ υλικoύ H-0704/99

Luisa MORGANTINI Koλoµβία : Πoλεµικά όπλα κατά ειρηvικώv διαδηλωτώv H-0746/99

Bernd POSSELT Σταθερoπoίηση της Πρώηv Γιoυγκoσλαβικής ∆ηµoκρατίας
της Μακεδovίας

H-0755/99

κ. MONTI

Sebastiano MUSUMECI Οίκoι τυχερώv παιγvίωv H-0677/99

Eduard BEYSEN Γvωστoπoίηση σύµφωvα µε τo άρθρo 5 τoυ καvovισµoύ
19/65/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ της 2.3.1965

H-0684/99

Robert EVANS Τιµές αυτoκιvήτωv H-0688/99

Arlene McCARTHY Τoµέας διαvoµής αυτoκιvήτωv και πoλιτική αvταγωvισµoύ H-0747/99

Karin RIIS-JØRGENSEN Κρατικές εvισχύσεις στη γερµαvική βιoµηχαvία κατεργασίας
ξύλoυ

H-0693/99

* * *
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
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.
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