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

Επιτροπές
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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\03A2000.ΕL
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ
(΄Αρθ. 28/2 του  Κανονισµού)

Ερώτηση 19/99 του κ. Olivier DUPUIS (ΝΙ)

Θέµα: Ερωτήσεις προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ

Οι ερωτήσεις που αφορούν την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας τις οποίες
υποβάλλουν τα µέλη της Συνέλευσής µας στο Συµβούλιο, τόσο στο πλαίσιο της Ώρας των
Ερωτήσεων όσο και στο πλαίσιο των γραπτών ερωτήσεων, µέχρι σήµερα διεκπεραιώνοντο  de
facto από την Προεδρία του Συµβουλίου. Ο πρόσφατος διορισµός του Ύπατου Εκπροσώπου για
την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, που στοχεύει στην ενίσχυση και στην
ορθολογική οργάνωση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ένωσης,
θα πρέπει να έχει ως λογική συνέπεια τη δυνατότητα για τα µέλη της Συνέλευσής µας να
απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς το Συµβούλιο που αφορούν την ΚΕΠΠΑ είτε στην Προεδρία
του Συµβουλίου είτε στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ.

Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ή προτίθεται να αναλάβει η Πρόεδρος προκειµένου
να εξασφαλισθεί στους Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η δυνατότητα, στο πλαίσιο της
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, να υποβάλλουν ερωτήσεις απευθείας
στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ;

Απάντηση

Το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, µπορεί να απευθύνει
ερωτήσεις ή να διατυπώνει συστάσεις προς το Συµβούλιο.

Το άρθρο 26 της Συνθήκης προσδιορίζει ότι ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου, Ύπατος
Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, "επικουρεί το
Συµβούλιο" και "ενεργώντας εξ ονόµατος του Συµβουλίου κατ' αίτηση της Προεδρίας".

Τα άρθρα 42, 43 και 44 του Κανονισµού τα οποία καθορίζουν τις διάφορες λεπτοµέρειες των
κοινοβουλευτικών ερωτήσεων παρέχουν στα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το δικαίωµα να
υποβάλλουν ερωτήσεις στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.



ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 7

∆ελτίο 13.03.2000
Πέρας της συντάξεως : 03.30.2000

- EL - PE 168.653

Το άρθρο 101 του Κανονισµού το οποίο ρυθµίζει τις σχέσεις του Ύπατου Εκπροσώπου για την
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει ότι
ο Ύπατος Εκπρόσωπος:

- µπορεί να κληθεί να προβεί σε δήλωση προς το Κοινοβούλιο (άρθρο 101, παράγραφος 1)·

- καλείται, τουλάχιστον τέσσερις φορές κατ' έτος, να παρακολουθήσει συνεδριάσεις της
αρµόδιας επιτροπής, να προβεί σε δήλωση και να απαντήσει σε ερωτήσεις (άρθρο 101,
παράγραφος 2).

Από το σύνολο αυτών των διατάξεων συµπεραίνεται ότι:

1. Μόνον το Συµβούλιο και η Επιτροπή, υπό την ιδιότητά τους ως θεσµικά όργανα βάσει των
Συνθηκών, είναι άµεσα υπεύθυνοι ενώπιον του Κοινοβουλίου για τις απαντήσεις στις
ερωτήσεις που υποβάλλονται από τα µέλη του στο πλαίσιο των άρθρων 42, 43 και 44  του
Κανονισµού.

2. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος καλείται να εµφανισθεί απευθείας ενώπιον του Κοινοβουλίου βάσει
της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κανονισµού (δήλωση στην ολοµέλεια).

3. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος καλείται να απαντήσει απευθείας στις ερωτήσεις που του
υποβάλλονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της αρµόδιας επιτροπής τις οποίες
καλείται να παρακολουθήσει, τουλάχιστον τέσσερις φορές κατ' έτος, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Κανονισµού.

Κατά συνέπεια:

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή απαντούν στις ερωτήσεις που υποβάλλουν τα µέλη, στο
πλαίσιο των άρθρων 42, 43 και 44 του Κανονισµού, όσον αφορά ζητήµατα σχετικά µε την
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας σύµφωνα µε τις συνήθεις διαδικασίες
που καθορίζονται από τον Κανονισµό.

Απευθείας στον Ύπατο Εκπρόσωπο µπορούν να απευθυνθούν ερωτήσεις στο πλαίσιο των
ειδικών διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 101 του Κανονισµού.

* * *
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι ο Ασκών την Προεδρία, κ. Daniel DUCARNE, διένειµε προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ακόλουθη ανακοίνωση:

Αριθ. 4/2000:  Καθιέρωση της ενιαίας κάρτας

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

Στρασβούργο : Κτίριο Salvador de Maradiaga (SDM),  6/20   Tηλ.  74195

Βρυξέλλες : Κτίριο Paul-Henri Spaak 8B/66   Tηλ.  43722

* * *
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 14ης Φεβρουαρίου 2000, έλαβε
γνώση της εκλογής

του κ. Gordon Johnston ADAM

σε αντικατάσταση του κ. Alan John DONNELLY (PSE/GB), µε ισχύ από 8 Φεβρουαρίου 2000.

* * *

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του στις 18 Φεβρουαρίου 2000, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση
του διορισµού του:

κ. Juan Manuel FABRA VALLÉS

ως µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ από
την 1η Μαρτίου 2000.

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

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 1ης Μαρτίου 2000, έλαβε γνώση
της εκλογής

του κ. Felipe CAMISÓN ASENSIO

σε αντικατάσταση του κ. Juan Manuel FABRA VALLÉS (PPE-DE/ES), µε ισχύ από 1 Μαρτίου
2000.

* * *

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 1ης Μαρτίου 2000, έλαβε γνώση
της εκλογής

της κ. Mary Hilda Rosemund HONEYBALL

σε αντικατάσταση της κ. Pauline GREEN (PSE/GB), µε ισχύ από 17 Φεβρουαρίου 2000.

* * *
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2000

 ΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των

ερωτήσεων
που

εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
Ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες

ερωτήσεις
(απουσία
του

συντάκτη)

Ερωτήσεις
που

αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις
που

προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 35 10 25 11 0 0 0 κ. SEIXAS DA COSTA

Επιτροπή 79 15 62 9 1 0 1 κ. PATTEN
κ. VITORINO
κα WALLSTRÖM
κ. BARNIER
κ. BOLKESTEIN

Σύνολο 114 25 87 20 1 0 1
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Aριθ. Αριθ. PE Συντάκτης Θέµα

Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

10/1999 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 105

01/2000 288.126 GROSSETËTE Για την καταπολέµηση του πόνου 21.01.2000 21.04.2000 13

                                                
1 Κατάσταση στις  18.02.2000
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

12/2000

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

(Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2000)

Η ΕΕ παρακολουθεί επισταµένα την κατάσταση στο Μπουρούντι. Η επανάληψη της διαδικασίας
της Arusha και η συνακόλουθη "ανοικτή ενηµέρωση" του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για το
Μπουρούντι σηµατοδοτούν την έναρξη νέας φάσης, ελπίζεται δε ότι θα δώσουν νέα και
αποφασιστική ώθηση στην κατάσταση ώστε να στεφθεί µε επιτυχία η σηµερινή ειρηνευτική
διαδικασία.

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τα θετικά αυτά µηνύµατα της αναζωογονηµένης ειρηνευτικής
διαδικασίας της Arusha και δηλώνει ότι ο νέος διαµεσολαβητής, κ. Nelson Mandela, έχει την πλήρη
υποστήριξή της στο σηµαντικό έργο επίτευξης ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση βάσει της
σηµαντικής γνώσης και πολιτικής εµπειρίας που διαθέτει.

Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί για τις συνεχιζόµενες βιαιότητες και την ανασφάλεια στο
Μπουρούντι, καθώς και για το αυξανόµενο ρεύµα προσφύγων και εκτοπιζοµένων ατόµων στο
εσωτερικό της χώρας. Η ΕΕ σηµειώνει τη δήλωση της κυβέρνησης του Μπουρούντι της 19ης
Ιανουαρίου και την υπόσχεσή της να κλείσει σταδιακά τα στρατόπεδα, καλεί όµως τις αρχές της
Bujumbura να διαλύσουν ταχέως όλα αυτά τα στρατόπεδα, καθώς επίσης και όλα τα εµπλεκόµενα
µέρη του Μπουρούντι να εγγυηθούν την ασφάλεια των ατόµων που παρέχουν ανθρωπιστική
βοήθεια.

Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί για τις διασυνοριακές στασιαστικές δραστηριότητες και εκφράζει
ικανοποίηση για τη συµφωνία του Μπουρούντι και της Τανζανίας να θέσουν ταχέως σε εφαρµογή
καθορισµένους µηχανισµούς διαβουλεύσεων σχετικά µε θέµατα που αφορούν τα σύνορα.

Η ΕΕ συνεχίζει να πιστεύει ότι µόνον µε πολιτικά µέσα µπορεί να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στο
Μπουρούντι. Γι αυτό, η ΕΕ δηλώνει και πάλι ότι υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία
περιλαµβάνει τις διαπραγµατεύσεις της Arusha και την εσωτερική εταιρική σχέση. Η ΕΕ κάνει
έκκληση προς όλα τα επαναστατικά κινήµατα του Μπουρούντι να συµµετάσχουν στις
διαπραγµατεύσεις.
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Η ΕΕ καλεί όλα τα εµπλεκόµενα στη σύγκρουση µέρη να συνεργαστούν στενά µε τον
διαµεσολαβητή κ. Nelson Mandela και την οµάδα του και να συµβάλουν εποικοδοµητικά, µε
συµβιβαστικό και συµφιλιωτικό πνεύµα, στην αναζήτηση ειρηνικής και µόνιµης λύσης στην
πολιτική κρίση της χώρας. Η ΕΕ είναι πρόθυµη να επαναλάβει βαθµιαία τη διαρθρωτική βοήθεια
στο Μπουρούντι βάσει της συµµετοχής των µερών στις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις και εφόσον
υπάρξει βελτίωση στα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ασφάλειας.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες της Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας, καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

* * *

13/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το Ανατολικό Τιµόρ
(Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δηµοσίευση της έκθεσης της ∆ιεθνούς
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τις κατάφορες παραβιάσεις των θεµελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου στο Ανατολικό Τιµόρ. Η διεθνής κοινότητα, µέσω
του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών, έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι παραβιάσεις αυτές θα
διερευνηθούν και ότι οι δράστες θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για τη δηµοσίευση της έκθεσης της
Ινδονησιακής Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σχετικά µε τις κατηγορίες παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ανατολικό Τιµόρ, εκτιµώντας ότι αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό
στοιχείο στο πλαίσιο των προσπαθειών που θα καταβάλει η κυβέρνηση της Ινδονησίας
προκειµένου να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όσους κριθούν υπεύθυνοι για τέτοιες παραβιάσεις. Η
υποχρέωση των δραστών τέτοιων εγκληµάτων να λογοδοτήσουν θα αποτελέσει την καλύτερη βάση
για δηµοκρατική σταθερότητα και διαρκή συµφιλίωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς αυτές τις εκθέσεις και να τις
λαµβάνει δεόντως υπόψη.

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

* * *
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14/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την απόφαση αναστολής των εκτελέσεων στο Ιλλινόις των ΗΠΑ

(Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίθετη µε τη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση πιστεύει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συντελεί στην εξύψωση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και τη σταδιακή προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωµάτων και επιβεβαιώνει ότι
στόχος της είναι να ενεργήσει για την παγκόσµια κατάργησή της ή τουλάχιστον για την εφαρµογή
αναστολών στις εκτελέσεις ως πρώτο βήµα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Κατ' αυτή την έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε ο κυβερνήτης
George Ryan του Ιλλινόις να αναστείλει όλες τις εκκρεµούσες εκτελέσεις στην πολιτεία αυτή και
εκφράζει την ελπίδα ότι η απόφαση αυτή θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα προς την κατάργηση της
θανατικής ποινής στο Ιλλινόις.

Ο κίνδυνος να καταδικασθούν αθώα άτοµα σε θάνατο, όπως αναγνωρίζει ο κυβερνήτης Ryan,
αποτελεί ένα από τα κύρια επιχειρήµατα που καθορίζουν τη φιλοσοφία της ΕΕ όσον αφορά την
κατάργηση της θανατικής ποινής. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει όλες τις πολιτείες των
ΗΠΑ που εφαρµόζουν τη θανατική ποινή να αναλογιστούν αυτό τον κίνδυνο και να εξετάσουν την
εφαρµογή παρόµοιου µέτρου µε απώτερο σκοπό την κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρη
τη χώρα.

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

* * *

15/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τον Λίβανο

(Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στο Νότιο Λίβανο και
εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της για την κλιµάκωση των εχθροπραξιών, τη λύπη της για τους
θανάτους και τις ζηµίες που προκλήθηκαν, και τη συµπάθειά της προς τις πληγείσες και
αποστερηµένες οικογένειες. Σε απάντηση των επιθέσεων κατά των δυνάµεών του, το Ισραήλ
εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις κατά των λιβανικών υποδοµών, προκαλώντας θύµατα µεταξύ του
άµαχου λιβανικού πληθυσµού. Στη συνάρτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση υπενθυµίζει ότι η
Συµφωνία του Απριλίου 1996 έχει ως ειδικότερο στόχο την προστασία του άµαχου πληθυσµού από
επιθέσεις και ότι η ΄Ενωση εκφράζει τη λύπη της για οιανδήποτε παραβίαση αυτής της Συµφωνίας.
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Αυτή η κλιµάκωση των εχθροπραξιών θέτει σε κίνδυνο τις πρόσφατες εξελίξεις στην ειρηνευτική
διαδικασία και τις προοπτικές των ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων οι οποίες ξανάρχισαν ως προς
την συριακή, αλλά και την λιβανική πλευρά.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές για την καταστολή των
εχθροπραξιών και την αυστηρή τήρηση των όρων της Συµφωνίας του Απριλίου 1996 για την
κατάπαυση του πυρός. Επιπλέον ζητά την έγκαιρη σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης για
να επιτευχθεί αποκλιµάκωση της έντασης και να προληφθούν περαιτέρω παραβιάσεις της
Συµφωνίας.

Τα επεισόδια αυτά επιβεβαιώνουν την επείγουσα ανάγκη ανανέωσης των προσπαθειών για
την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του
Ψηφίσµατος 425 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.

* * *

16/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης
για τις προεδρικές εκλογές στη Σενεγάλη

(Bρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2000)

Η Σενεγάλη προετοιµάζεται για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών εντός του έτους 2000, µε
συµµετοχή οκτώ υποψηφίων, γεγονός που πιστοποιεί τη ζωτικότητα της πλουραλιστικής
δηµοκρατίας στη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση χαιρετίζει τη δηµοκρατική παράδοση και την προσήλωση στη δηµοκρατία
της κοινωνίας της Σενεγάλης, καλεί δε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να εξασφαλίσουν ότι η
εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί, σε όλα της τα στάδια, κατά έναν αδιάβλητο, διαφανή και
ειρηνικό τρόπο και τα ενθαρρύνει να επιδείξουν πνεύµα διαλόγου, κατανόησης και ανεκτικότητας.

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

* * *
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17/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν

στη ∆ηµοκρατία της Κροατίας στις 7 Φεβρουαρίου 2000
(Βρυξέλλες,  10 Φεβρουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον κ. Stipe Mesic για την εκλογή του ως Προέδρου της Κροατίας,
µε την οποία τερµατίζεται ένα κεφάλαιο της κροατικής ιστορίας και αρχίζει µια νέα εποχή για τη
χώρα.

Έπειτα από τις πρόσφατες θετικές δηλώσεις του κ. Mesic, η ΕΕ προσβλέπει στην υποστήριξη που
αυτός θα παράσχει για τις αναγκαίες εσωτερικές µεταρρυθµίσεις, για νέες σχέσεις µε τις γειτονικές
χώρες και για το να έλθει η χώρα του πλησιέστερα προς την πλήρη ένταξη στις ευρωπαϊκές δοµές.

Υπενθυµίζοντας τη δήλωση της ΕΕ για την Κροατία της 24ης Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
επιβεβαιώνει παράλληλα την προθυµία της να συνεργαστεί στενά µε τις νέες αρχές, και
συγκεκριµένα µε το νεοεκλεγέντα Πρόεδρό της, προκειµένου να γίνει η Κροατία ένα κανονικό
µέλος της "Ευρω-ατλαντικής κοινότητας".

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει επίσης τον κροατικό λαό για την ηρεµία και την τάξη µε την οποία
εξέφρασε τη δηµοκρατική του βούληση.

* * *

 18/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις πρόσφατες τροµοκρατικές ενέργειες στην Τεχεράνη

(Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιµάζει έντονα την ένοπλη επίθεση που έγινε πρόσφατα στο κέντρο της
Τεχεράνης, και εκφράζει τη βαθιά της λύπη για τους νεκρούς και τραυµατίες που προξένησε αυτή η
αξιόµεµπτη πράξη βίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης τα θερµότερά της αισθήµατα στα
θύµατα και στις οικογένειές τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει σταθερά ότι καταδικάζει κάθε πράξη τροµοκρατίας ως
εγκληµατική και αδικαιολόγητη, ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου, αιτίων ή κινήτρων. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση υπενθυµίζει ότι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας είναι θέµα ύψιστης προτεραιότητας, και
καλεί όλα τα κράτη να συµπράξουν στις διεθνείς προσπάθειες για την αντιµετώπιση της
αυξανόµενης απειλής.

* * *
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19/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη συµφωνία µεταξύ Νικαράγουας και Ονδούρας

(Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συµφωνία µεταξύ Νικαράγουας και
Ονδούρας, η οποία υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου στο Σαν Σαλβαδόρ παρουσία του Ειδικού
απεσταλµένου του Γενικού Γραµµατέα του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών, και η οποία
προβλέπει την εισαγωγή συστήµατος µέτρων εµπιστοσύνης και ύφεσης στην Καραϊβική. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει επίσης την απόφαση των δύο µερών να φέρουν προ του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου τη µεταξύ τους διαφορά η οποία ανέκυψε µετά την επικύρωση της Συνθήκης
Ramirez-Lopez περί οριοθετήσεως των θαλασσίων συνόρων µεταξύ Κολοµβίας και Ονδούρας.

Οι αποφάσεις αυτές θα συµβάλουν στη σταθεροποίηση της περιοχής και στην παγιοποίηση των
σηµαντικών επιτευγµάτων που πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά την πολιτική και οικονοµική
ολοκλήρωση της Κεντρικής Αµερικής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει και πάλι την Νικαράγουα και την Ονδούρα να καταβάλουν κάθε
προσπάθεια για την ανοικοδόµηση και ανάπτυξη της περιοχής, σύµφωνα µε τη διακήρυξη της
Συµβουλευτικής Οµάδας της Στοκχόλµης κατά τη συνεδρίασή της τον Μάιο του 1999.

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

* * *
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

EΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΚΑΙ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Το παρόν σηµείωµα αποσκοπεί να δώσει µια συνθετική εικόνα των γνωµοδοτήσεων
που εγκρίθηκαν κατά την σύνοδο ολοµελείας του Ιανουαρίου (26 και 27 Ιανουαρίου 2000) της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Για κάθε ένα από τα έξι τµήµατα της ΟΚΕ, η στήλη παρουσιάζει τη φύση της
γνωµοδότησης και τις σηµαντικότερες θέσεις που έλαβε η ΟΚΕ. Επιπλέον, αναφέρεται ένας
σύνδεσµος για το ενδεχόµενο που ορισµένοι επιθυµούν συµπληρωµατικές πληροφορίες.

1. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

•  Αεροπορικές µεταφορές / Παγκόσµιες προκλήσεις  - TEN/024
Εισηγητής : ο κ. von SCHWERIN (Gr. II - D)

− Έγγραφο αναφοράς : Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών -
Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία αεροµεταφορών: από την ενιαία αγορά στις προκλήσεις της
παγκόσµιας αγοράς
COM(1999) 182 τελικό
CES 657/99 τελ.

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 116 ψήφοι υπέρ και 3 αποχές.

− Βασικά σηµεία : Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την διεξοδική συζήτηση που άρχισε
σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τοµέας των αεροπορικών µεταφορών και εκτιµά:

- ότι επείγει να ορισθούν σε κοινοτικό επίπεδο ελάχιστες προδιαγραφές κατάρτισης για όλο το
προσωπικό των αεροπορικών εταιριών και να υπάρχει επαγρύπνηση για την τήρηση των
προδιαγραφών αυτών.

- ότι είναι απαραίτητο να εναρµονισθούν τα συστήµατα εναέριας ασφάλειας στην Ευρώπη και
να ενισχυθεί η Ευρωκοντρόλ στην οποία πρέπει να παρασχεθούν οι αναγκαίες αρµοδιότητες
για  τον καθορισµό προδιαγραφών αεροπορικής ασφάλειας·

- ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στην τήρηση των µέτρων ασφαλείας στις
αεροπορικές µεταφορές·

- ότι τα δικαιώµατα των επιβατών πρέπει να ορισθούν σαφώς σε νοµικό επίπεδο.
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Τέλος, η Επιτροπή είναι ανεπιφύλακτα υπέρ του να συναφθεί µια συµφωνία ανοικτού ουρανού
µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, προκειµένου οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να πάψουν να
είναι σε µειονεκτική θέση σε σύγκριση µε τις αµερικανικές.

− Υπεύθυνος : κ. Luis LOBO
(Τηλ. : 32-2/546 9717 - e-mail : Luis.Lobo@CES.BE)

*
*     *

2. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

•  Κτηνιατρικά φάρµακα - NAT/045
Εισηγητής : ο κ. BRAGHIN (Gr. I - I)

− Έγγραφο αναφοράς : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα σχετικά µε τα κτηνιατρικά φάρµακα - (κωδικοποιηµένη
έκδοση) COM(1999) 213 τελικό - 99/0180 COD
CES 1058/99 τελ. - 99/0180 COD

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 119 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές.

− Υπεύθυνος : η κ. Silvia CALAMANDREI, Προϊσταµένη Τµήµατος 
(Τηλ.. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  Αλιεία / Προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών (4η τροποποίηση)  - NAT/055
Εισηγητής : ο κ. CHAGAS (Gr. II - P)

− Έγγραφο αναφοράς : Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση, για
τέταρτη φορά, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 για τη θέσπιση ορισµένων τεχνικών
µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο και, για πέµπτη φορά, του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών
µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών
COM(1999) 552 τελικό - 1999/0222 CNS
CES 1227/99 τελ. - 1999/0222 CNS

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 113 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές .

− Υπεύθυνος : η κ. Sylvia CALAMANDREI, Προϊσταµένη Τµήµατος 
(Τηλ.. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)
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•  Αλιεία / Προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών (5η τροποποίηση) - NAT/058
Εισηγητής : ο κ.  CHAGAS (Gr. II - P)

− Έγγραφο αναφοράς : Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως, για πέµπτη
φορά, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των
αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών
COM(1999) 636 τελικό - 1999/0255 CNS
CES 1228/99 τελ. - 1999/0255 CNS

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 62 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή.

− Υπεύθυνος : η κ. Silvia CALAMANDREI, Προϊσταµένη Τµήµατος 
(Τηλ.. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  ΚΟΑ / Γάλα (Τροποποίηση άρθρων)  - NAT/062
Εισηγητής : ο κ. BENTO GONÇALVES (Gr. III - P)

− Έγγραφο αναφοράς : Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του γάλακτος
και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
COM(1999) 631 τελικό - 1999/0254 CNS
CES 1224/99 τελ. - 1999/0254 CNS

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 113 ψήφοι υπέρ και 7 αποχές.

− Υπεύθυνος : ο κ. Julius LANGENDORFF
(Τηλ.. : 32-2/546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

*
*     *

3. ΤΜΗΜΑ "ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

•  Ο τουρισµός για την απασχόληση - INT/036
Εισηγητής : ο κ. MALOSSE  (Gr. I - F)

− Έγγραφο αναφοράς : Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών -
Αύξηση του δυναµικού του τουρισµού για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης
COM(1999) 205 τελικό
CES 520/99 τελ.
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Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 71 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή.

− Βασικά σηµεία : Η γνωµοδότηση διαπιστώνει µέχρι ποίου βαθµού ο τουρισµός δύναται να
συντελέσει µε πρωτότυπο τρόπο στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη, χωρίς
ωστόσο να παραγνωρίζει τις απειλές που συνεπάγεται για το περιβάλλον και την πολιτιστική
πολυµορφία ο µη ελεγχόµενος µαζικός τουρισµός.
Η ΟΚΕ ζητεί όπως µια πρωτοβουλία ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισµό περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, εµβάθυνση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ, προώθηση της κατάρτισης
και του "benchmarking" (συγκριτικής αξιολόγησης) µέσω ενός δικτύου παρατηρητηρίων,
βελτίωση της διαβούλευσης µε τους αρµόδιους κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες και
προσεκτική παρακολούθηση των επιπτώσεων των κοινοτικών πολιτικών στον τοµέα του
τουρισµού.

− Υπεύθυνος : η κ. Alison IMRIE
(Τηλ.. : 32-2/546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  ∆ιαδικασίες αφερεγγυότητας  - INT/047
Εισηγητής : ο κ. RAVOET (Gr. I - B)

− Έγγραφο αναφοράς : Πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της
∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας για την έκδοση κανονισµού του Συµβουλίου περί των διαδικασιών
αφερεγγυότητας, που υποβλήθηκε στις 26 Μαΐου 1999
Έγγρ. 9178/99 + ∆ΙΟΡΘ. 1 - 99/00806 CNS
CES 1020/99 τελ. - 99/0806 CNS

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 97 ψήφοι υπέρ και 2 κατά.

− Υπεύθυνος : η κ. Birgit FULAR
(Τηλ.. : 32-2/546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)

•  Κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα - INT/048
Εισηγητής : ο κ. LEHTI (Gr. III - FI)

− Έγγραφο αναφοράς : Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τα
κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα
COM(1999) 310  τελικό - 93/0463 CNS
CES 1064/99 τελ. - 93/0463 CNS

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 57 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 2 αποχές.
− Υπεύθυνος: η κ. Alison IMRIE

(Τηλ.. : 32-2/546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

*
*     *
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4. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

•  Πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ΕCO/028
Εισηγητής  : ο κ. PELLETIER (Gr. I - F)

− Έγγραφο αναφοράς : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/EΟΚ της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (υποβληθείσα από την Επιτροπή)
COM(1999) 352 τελικό - 99/0152 COD
CES 1031/99 τελ.

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 81 ψήφοι υπέρ, 11 κατά και 10 αποχές.

− Βασικά σηµεία :  Η Επιτροπή θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το σχέδιο οδηγίας δεν αφιερώνει τη
δέουσα θέση στην αναγκαία διεθνή συνεργασία· µια δράση περιορισµένη σε επίπεδο ΕΕ θα
ήταν αναποτελεσµατική και θα µπορούσε µάλιστα να έχει ως συνέπεια στρέβλωση του
ανταγωνισµού προς όφελος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων χωρών. Τα διεθνή

− χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα έπρεπε, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να
καταρτίσουν έναν κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα περιλαµβάνει σε βασικές γραµµές τις
συστάσεις της Οµάδας ∆ράσης για την πρόληψη της νοµιµοποίησης των εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες (ΟΟΣΑ), η εφαρµογή του οποίου θα αποτελεί µια από τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση οιασδήποτε οικονοµικής ενίσχυσης. Θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στα
τραπεζικά κέντρα των φορολογικών παραδείσων τα οποία δεν θα εφήρµοζαν τον κώδικα αυτό ή
θα έφερναν εµπόδια στη διαφάνεια των συναλλαγών. Όσον αφορά την προτεινόµενη διεύρυνση
του πεδίου της ποινικοποίησης – ώστε να καλύπτει όχι µόνον την οργανωµένη εγκληµατικότητα
που δεν συνδέεται µε την διακίνηση ναρκωτικών αλλά επίσης όλες τις "σοβαρές
παραβάσεις" – υπάρχει όντως οι αρµόδιοι οργανισµοί να αρχίσουν να κατακλύζονται από
καταγγελίες για ύποπτες κινήσεις.  Με την κτηθείσα εµπειρία και υπό την προϋπόθεση ότι τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα δύνανται να λαµβάνουν τις πληροφορίες που επιθυµούν ως προς
την εγκυρότητα των δηλώσεων που τους υποβάλλονται, ο αριθµός των δηλωθεισών ως υπόπτων
κινήσεων αναµένεται να µειωθεί. Για να φθάσουµε στο αποτέλεσµα αυτό, πρέπει οι αρµόδιες
αρχές να προβλέψουν ιδίους πόρους που θα εξασφαλίσουν ταχείες και αποτελεσµατικές
διαδικασίες παρακολούθησης.

− Υπεύθυνος : ο κ.  Roberto PIETRASANTA
(Τηλ.. 32-2/546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Αρχές που διέπουν την καταγραφή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών - ECO/033
Γενικός εισηγητής : ο κ. Vasco CAL (Gr. II - P)
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− Έγγραφο αναφοράς : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη διευκρίνιση του κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 2223/96 όσον
αφορά τις αρχές που διέπουν την καταγραφή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών
COM(1999) 488 τελικό - 99/0200 COD
CES 52/2000 τελ.

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 79 ψήφοι υπέρ και 3 αποχές.

− Υπεύθυνος : ο κ. Roberto PIETRASANTA
(Τηλ.. 32-2/546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  ΦΠΑ Αυστρία / Πορτογαλία - ECO/037
Γενικός εισηγητής: ο κ. SEPI (Gr. II - I)

− Έγγραφο αναφοράς : Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
77/388/ΕΟΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας - µεταβατικές διατάξεις
που χορηγούνται στη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας και στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία
COM(1999) 703 τελικό - 99/0272 CNS
CES 30/2000 τελ.

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 84 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές.

− Υπεύθυνος : ο κ. Roberto PIETRASANTA
(Τηλ.. 32-2/546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

*
*     *

5. ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

•  Συντονισµός των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης - SOC/012
Εισηγητής : ο κ. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Gr. I-ES)

− Έγγραφο αναφοράς : Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου σχετικά µε τον συντονισµό
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης
(COM(1998) 779 τελικό/2/3 - 98/0360 (AVC))
CES 386/99 τελ.

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 78 ψήφοι υπέρ, 5 κατά και 20 αποχές.
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Βασικά σηµεία : Η ΟΚΕ εγκρίνει σε γενικές γραµµές το προταθέν κείµενο. Εάν η βελτίωση του
συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης συνιστά αναµφισβήτητα ένα βήµα προόδου,
ωστόσο πρέπει να παραµείνουν σεβαστά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών νοµοθεσιών
κάθε κράτους.  Τα εµπόδια που δύνανται να επηρεάσουν την ελεύθερη κυκλοφορία δύνανται να
παρεµποδίσουν το δικαίωµα των πολιτών στην εργασία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποβληθείσα
πρόταση αποτελεί σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την πορεία προς την εξάλειψη των εµποδίων
στην διεθνική κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης, έστω και αν ο δρόµος που αποµένει να
διανυθεί είναι ακόµα µακρύς. Λαµβανοµένης υπόψη της πολυπλοκότητας και της σπουδαιότητας
της εν λόγω πρότασης κανονισµού, οι µέθοδοι εργασίας που ενέκρινε το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και οι τροποποιήσεις που προβλέπεται να επέλθουν στο κείµενο
από τις διαδοχικές προεδρίες του Συµβουλίου, καθ' όλη τη διάρκεια των νοµοθετικών διαδικασιών,
και υπό την επιφύλαξη των σηµείων που εξαγγέλλονται εν συνεχεία, η ΟΚΕ πρόκειται να
καθορίσει ένα τρόπο εργασίας που θα της επιτρέψει να συµµετέχει συνεχώς στην επεξεργασία της
πρότασης.

− Υπεύθυνος : η κ. Susanne JOHANSSON
(Τηλ. 32-2/546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@CES.BE)

•  Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία  - SOC/026
Μοναδικός εισηγητής : ο κ. ETTY (άρθρο  54 της κ. DRIJFHOUT) (Gr. II - NL)

− Έγγραφο αναφοράς : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδοµη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου
16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) - (κωδικοποιηµένη έκδοση)
(COM(1999) 432 τελικό - 99/0188 (COD))
CES 1084/99 τελ.

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 122 ψήφοι υπέρ και 5 αποχές.

− Υπεύθυνος :  ο κ. Alan HICK
(Τηλ. 32-2/546 9302 - e-mail : Alan.Hick@CES.BE)

Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL - SOC/027
Εισηγητής : ο κ. SHARMA (Gr. III - RU)

− Έγγραφο αναφοράς : Σχέδιο - Ανακοίνωση στα κράτη µέλη για τη θέσπιση των
κατευθυντήριων γραµµών για τα Προγράµµατα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (ΠΚΠ) για τα οποία
τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ενίσχυση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
EQUAL
(COM(1999) 476 τελικό)
CES 1178/99 τελ.
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− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 122 ψήφοι υπέρ και 5 αποχές.

− Βασικά σηµεία : Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την δέσµευση που ανελήφθη για
την ενσωµάτωση της EQUAL στο γενικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση και είναι επίσης της γνώµης ότι οι καινοτόµες δράσεις σε ένα διεθνικό πλαίσιο
προσφέρουν ενδιαφέρουσες προοπτικές. Η ΟΚΕ εγκρίνει το γεγονός ότι δίδεται έµφαση στην
συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών συλλογικών φορέων, καθώς και την αυξηµένη
σηµασία που αποδίδεται στον ρόλο των επιχειρήσεων στο πρόγραµµα αυτό. Πρέπει να µην
παραβλεφθεί η σηµασία της συµµετοχής των ΜΚΟ και των κοινωνικών εταίρων στα σχέδια και
στο πρόγραµµα. Οι οριστικοί θεµατικοί τοµείς πρέπει να είναι πιο λεπτοµερείς και σαφείς, διότι
οι ασαφείς ορισµοί των προηγούµενων προγραµµάτων δηµιούργησαν σύγχυση και οδήγησαν σε
απώλεια αποτελεσµατικότητας .

− Υπεύθυνος : η κ. Susanne JOHANSSON
(Τηλ. 32-2/546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@CES.BE)

*
*     *

6. ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

•  Η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση και ο ρόλος των κοινωνικοεπαγγελµατικών
οργανώσεων στην Κύπρο (ενηµερωτική έκθεση)  - REX/020
Εισηγήτρια : η κ. CASSINA (Gr. II - I)

− Έγγραφο αναφοράς : CES 291/99 fin

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας : 71 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές..

− Υπεύθυνος : η κ. Ellen DURST
(Τηλ. 32-2/546 9845 - e-mail : Ellen.Durst@CES.BE)

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

JOVÉ PERES
(GUE)

Γεωργία, κοινοτικές ενισχύσεις:
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης
και ελέγχου ΟΣ∆Ε (τροπ. Καν.)

AGRI (Γ) 24.02.00 C5-0317/99

Οµάδα
VERTS/ALE

Σύνθετες ζωοτροφές: εµπορία,
εντοπισµός της προέλευσης,
επισήµανση (τροπ. Οδηγίας
79/373/ΕΟΚ)

AGRI (Γ) 24.02.00 C5-0020/00

Οµάδα
PSE

Πολιτική υδάτων: πίνακας ουσιών
προτεραιότητας, προστασία του
οικοσυστήµατος και της ανθρώπινης
υγείας

AGRI (Γ) 24.02.00 C5-0079/00

Οµάδα
PPE

΄Αµπελος: εµπορία υλικών αγενούς
πολλαπλασιασµού της αµπέλου
(τροπ. Οδηγίας 68/193/ΕΟΚ)

AGRI (O) 24.02.00 C5-0090/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για
την υποστήριξη της ένταξης των
προσφύγων

BUDG (Γ) 23.02.00

DOVER
(PPE)

Χρηµατοδοτικό µέσο EC Investment
Partners: περάτωση και εκκαθάριση
των έργων (καν. 213/906/ΕΚ)

BUDG (Γ) 23.02.00 C5-0062/00

HAUG
(PSE)

Σχέδιο απόφασης σχετικά µε την
οργάνωση και τη λειτουργία της
ΥΕΕΕΚ (OPOCE)

BUDG (Γ) 23.02.00 C5-0080/00

WYNN
(PSE)

Οπτικοακουστικός τοµέας: MEDIA-
Κατάρτιση και MEDIA + 2001-2005

BUDG (Γ) 23.02.00 C5-0059/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

WYNN
(PSE)

Εµπορεύµατα υπό µορφή
µεταποιηµένων γεωργικών
προϊόντων: καθεστώς συναλλαγών,
ΚΟΑ (τροποποίηση κανονισµού)

BUDG (Γ) 23.02.00 C5-0095/00

WYNN
(PSE)

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία:
κινητικότητα στην Κοινότητα των
εκπαιδευτικών και των σπουδαστών

BUDG (Γ) 23.02.00 C5-0052/00

WYNN
(PSE)

Ποιότητα στη σχολική εκπαίδευση:
ευρωπαϊκή συνεργασία για την
αξιολόγηση. Σύσταση

BUDG (Γ) 23.02.00 C5-0053/00

WYNN
(PSE)

Οπτικοακουστικός τοµέας: MEDIA-
Κατάρτιση και MEDIA + 2001-2005

BUDG (Γ) 23.02.00

WYNN
(PSE)

Προστασία του Ρήνου: σύναψη της
νέας σύµβασης, 12 Απριλίου 1999,
Βέρνη

BUDG (Γ) 23.02.00

COSTA
(PPE)

Πρόγραµµα MEDA,
ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση
(τροποποίηση κανονισµού
1488/96/ΕΚ)

CONT (Γ) 23.02.00 C5-0023/00

KHANBHAI
(PPE)

Προϋπολογισµός 2001: τµήµα ΙΙΙ CONT (Γ) 23.02.00

KHANBHAI
(PPE)

Χρηµατοδοτικό µέσο EC Investment
Partners: περάτωση και εκκαθάριση
των έργων (καν. 213/906/ΕΚ)

CONT (Γ) 23.02.00 C5-0062/00

GRÖNER
(PSE)

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία:
κινητικότητα στην Κοινότητα των
εκπαιδευτικών και των σπουδαστών

CULT (O) 22.02.00 C5-0052/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

HIERONYMI
(PPE)

Οπτικοακουστικός τοµέας: MEDIA-
Κατάρτιση και MEDIA + 2001-2005

CULT (O) 22.02.00 C5-0059/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Ποιότητα στη σχολική εκπαίδευση:
ευρωπαϊκή συνεργασία για την
αξιολόγηση. Σύσταση

CULT (O) 22.02.00 C5-0053/00

IMBENI
(PSE)

Ανθρωπιστική βοήθεια: αξιολόγηση
και µέλλον των κοινοτικών
ανθρωπιστικών δράσεων (καν.
1257/96/ΕΚ). Ανακοίνωση

DEVE (O) 23.02.00 C5-0044/00

SKINNER
(PSE)

Επιχειρηµατικά κεφάλαια και
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης:
εφαρµογή του σχεδίου δράσης.
Ανακοίνωση

ECON (O) 21.02.00 C5-0320/99

CERCAS
ALONSO
(PSE)

e-Europe:Κοινωνία της
πληροφορίας:πρωτοβουλία της
Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Λισαβόνας, 23/24
Μαρτίου 2000

EMPL (Γ) 15.02.00 C5-0063/00

COCILOVO
(PPE)

Γενικοί προσανατολισµοί των
οικονοµικών πολιτικών για το 2000

EMPL (Γ) 15.02.00

HOWITT
(PSE)

΄Ιση µεταχείριση προσώπων
ανεξάρτητα από τη φυλετική ή
εθνική τους καταγωγή

EMPL (Γ) 15.02.00 C5-0067/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

JÖNS
(PSE)

Προϋπολογισµός 2001: τµήµα ΙΙΙ EMPL (Γ) 15.02.00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για
την υποστήριξη της ένταξης των
προσφύγων

EMPL (Γ) 15.02.00

LYNNE
(ELDR)

Καταπολέµηση των διακρίσεων:
κοινοτικό πρόγραµµα δράσης 2001-
2006

EMPL (Γ) 15.02.00 C5-0046/00

GILLIG
(PSE)

Ποιότητα στη σχολική εκπαίδευση:
ευρωπαϊκή συνεργασία για την
αξιολόγηση. Σύσταση

EMPL (Γ) 24.02.00 C5-0053/00

Οµάδα
PPE

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία:
κινητικότητα στην Κοινότητα των
εκπαιδευτικών και των σπουδαστών

EMPL (Γ) 24.02.00 C5-0052/00

T. MANN
(PPE)

Απασχόληση: καταπολέµηση των
διακρίσεων, ίση µεταχείριση µεταξύ
των ατόµων

EMPL (O) 15.02.00 C5-0068/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Προστασία των ζώων κατά τη
µεταφορά: σηµείο στάσης για το
τάισµα και το πότισµα των χοίρων
(τροπ. οδ. 91/628/ΕΟΚ)

ENVI (Γ) 23.02.00 C5-0188/99

Οµάδα
GUE

Πυρηνική ασφάλεια: αποξήλωση
των εγκαταστάσεων του ΚΚΕρ και
διαχείριση των αποβλήτων.
Ανακοίνωση

ENVI (Γ) 23.02.00 C5-0214/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
ELDR

Οδηγία σχετικά µε τις ανεπιθύµητες
ουσίες και προϊόντα στη διατροφή
των ζώων

ENVI (Γ) 23.02.00 C5-0344/99

Οµάδα
PPE

Επικίνδυνες ουσίες και
παρασκευάσµατα : ταξινόµηση σε
καρκινογόνες,µεταλλαξιογόνες,τοξικ
ές(21η τροπ.οδ.76/769/ΕΚ)

ENVI (O) 23.02.00 C5-0017/00

Οµάδα
PSE

Σύνθετες ζωοτροφές: εµπορία,
εντοπισµός της προέλευσης,
επισήµανση (τροπ. Οδηγίας
79/373/ΕΟΚ)

ENVI (O) 23.02.00 C5-0020/00

Οµάδα
PPE

Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια των
τροφίµων

ENVI (O) 23.02.00

Οµάδα
VERTS/ALE

Πολιτική υδάτων: πίνακας ουσιών
προτεραιότητας, προστασία του
οικοσυστήµατος και της ανθρώπινης
υγείας

ENVI (O) 23.02.00 C5-0079/00

MARTENS
(PPE)

΄Ιση µεταχείριση προσώπων
ανεξάρτητα από τη φυλετική ή
εθνική τους καταγωγή

FEMM (Γ) 23.02.00 C5-0067/00

Οµάδα
PSE

Καταπολέµηση των διακρίσεων:
κοινοτικό πρόγραµµα δράσης 2001-
2006

FEMM (Γ) 23.02.00 C5-0046/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

FERRER
(PPE)

Επικίνδυνες ουσίες και
παρασκευάσµατα: αζωχρωστικές στα
υφάσµατα και τα δερµάτινα (19η
τροποποίηση)

INDU (Γ) 24.02.00 C5-0312/99

LANGEN
(PPE)

Καπνός: παραγωγή, παρουσίαση,
πώληση (ανασύνταξη)

INDU (Γ) 24.02.00 C5-0016/00

ZIMERAY
(PSE)

Αεροπορικές µεταφορές: δηµιουργία
ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.
Ανακοίνωση

INDU (Γ) 24.02.00 C5-0085/00

Οµάδα
PPE

Συµβατικό διευρωπαϊκό
σιδηροδροµικό σύστηµα:
διαλειτουργικότητα

INDU (Γ) 24.02.00 C5-0301/99

FERRER
(PPE)

Συµφωνία ΕΚ-Μεξικού: εφαρµογή
των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 12 της
ενδιάµεσης συµφωνίας

INDU (O) 24.02.00 C5-0076/00

Οµάδα
PPE

Αυτοκινητοβιοµηχανία:
αναγοµωµένα ελαστικά επίσωτρα,
κανονισµός 108 ΕΟΚ/Ηνωµένων
Εθνών

INDU (O) 24.02.00

Οµάδα
PPE

Αυτοκινητοβιοµηχανία:
αναγοµωµένα ελαστικά επίσωτρα,
κανονισµός 109 ΕΟΚ/Ηνωµένων
Εθνών

INDU (O) 24.02.00

Οµάδα
EDD

Ενεργειακή απόδοση: εξοπλισµός
γραφείου και τεχνολογίας
επικοινωνιών, πρόγραµµα
επισήµανσης

INDU (O) 24.02.00 C5-0061/00

DEPREZ
(PPE)

Προϋπολογισµός 2001: τµήµα ΙΙΙ LIBE (Γ) 24.02.00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

SWIEBEL
(PSE)

Απασχόληση: καταπολέµηση των
διακρίσεων, ίση µεταχείριση µεταξύ
των ατόµων

LIBE (Γ) 24.02.00 C5-0068/00

Οµάδα
PSE

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία:
κινητικότητα στην Κοινότητα των
εκπαιδευτικών και των σπουδαστών

LIBE (Γ) 24.02.00 C5-0052/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

΄Ιση µεταχείριση προσώπων
ανεξάρτητα από τη φυλετική ή
εθνική τους καταγωγή

LIBE (O) 24.02.00 C5-0067/00

CASHMAN
(PSE)

Καταπολέµηση των διακρίσεων:
κοινοτικό πρόγραµµα δράσης 2001-
2006

LIBE (O) 24.02.00 C5-0046/00

COELHO
(PPE)

∆ιέλευση των εξωτερικών συνόρων
και ανάπτυξη της συνεργασίας
Σένγκεν

LIBE (O) 24.02.00 C5-0042/00

FERRI
(PPE)

∆ικαστική συνεργασία επί ποινικών
υποθέσεων : κοινή δράση για τις
αµοιβαίες αξιολογήσεις

LIBE (O) 24.02.00 C5-0039/00

KAΡΑΜΑΝΟΥ
(PSE)

Πρωτοβουλία της ∆ηµοκρατίας της
Φινλανδίας: κανονισµός που
καθορίζει τις υποχρεώσεις για την
επανεισδοχή

LIBE (O) 24.02.00 C5-0319/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

Εσωτερική αγορά: στρατηγική για τα
πέντε προσεχή χρόνια. Ανακοίνωση

PECH (Γ) 21.02.00 C5-0212/99

POHJAMO
(ELDR)

Προϋπολογισµός 2001: τµήµα ΙΙΙ REGI (Γ) 22.02.00

* * *
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών: Επόµενα Βήµατα στην
Πολιτική Ραδιοφάσµατος - Αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας
∆ιαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο

REGI
INDU

COM (99) 538
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβουλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών: Προς ένα νέο πλαίσιο για
την υποδοµή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις
σχετιζόµενες υπηρεσίες - Ανασκόπηση των επικοινωνιών για
το 1999

JURI
ENVI
INDU

COM (99) 539
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: σχετικά µε το
"θεµιτό εµπόριο"

INDU
ENVI
DEVE

COM (99) 619
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Πρόγραµµα δράσης για
τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες - ΄Εκθεση επί της προόδου

JURI
ENVI
ECON

COM (99) 630
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε το σύστηµα των αποδοχών

JURI
BUDG

COM (99) 650
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Αρχές και κατευθυντήριες
γραµµές για την κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό
τοµέα στην ψηφιακή εποχή

JURI
INDU
EMPL
ENVI
CULT

COM (99) 657
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς την Επιτροπή των Πρέσβεων
ΑΚΕ-ΕΚ σχετικά µε την πορεία της διεκπεραίωσης για το έτος
εφαρµογής 1998 του συνόλου των µεταφορών στο πλαίσιο του
συστήµατος σταθεροποίησης των εσόδων από τις εξαγωγές,
που θεσπίστηκε µε την 4η Σύµβαση ΑΚΕ-ΕΚ, όπως
αναθεωρήθηκε µε τη συµφωνία που υπεγράφη στον Μαυρίκιο
στις 4 Νοεµβρίου 1995

DEVE COM (99) 696
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κοινοτική στρατηγική για τους
Ενδοκρινικούς ∆ιαταράκτες - µια σειρά ουσιών των οποίων
εικάζεται η επίδραση στα ορµονικά συστήµατα του ανθρώπου
και της άγριας πανίδας

INDU
ENVI

COM (99) 706
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Συµµετοχή
των υποψηφίων χωρών στα προγράµµατα, στους οργανισµούς
και στις επιτροπές της Κοινότητας

TOUT
AFET

COM (99) 710
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ιδιοκτησιακή πολιτική -
Βρυξέλλες

BUDG COM (99) 713
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της ρήτρας
απαγόρευσης εξαγωγής, άρθρο 4, παράγραφος 1 της οδηγίας
για τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων (94/19/ΕΚ)

JURI
ECON

COM (99) 722
τελ.

* * *
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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A. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ1

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΕΩΣ ΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000
(Βρυξέλλες)

Aπεικόνιση των ψηφισµάτων και των αποφάσεων που εγκρίθηκαν

ΣΥΝ(COD): συναπόφαση  ∆ΙΑΒ(CNS): διαβούλευση  ΑΠ(AA): άλλες πράξεις
ΣΥΝ(COD) Ι: 1η ανάγνωση ΣΥΝ(COD)ΙΙ: 2η ανάγνωση ΣΥΝ(COD) ΙΙΙ: 3η ανάγνωση

Νοµοθετικές πράξεις:αριθµός εγκριθεισών τροπολογιών 1.  εγκριθείσες εκθέσεις µε τροπολογίες
     2. εγκριθείσες εκθέσεις χωρίς τροπολογίες

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

Παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών πράξεων (τελ.  42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
Η ονοµατολογία που χρησιµοποιείται αντιστοιχεί στις διατάξεις του ισχύοντος κανονισµού του Κοινοβουλίου (ΕΕ C 219, 30.7.99, σελ. 374).
Υπόµνηµα:
ΣΠ  = Συνοπτικά Πρακτικά, προσωρινή έκδοση, σελίδα αριθ. …
ΠΠ = Πλήρη Πρακτικά,  προσωρινή έκδοση, παρέµβαση αριθ. …

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Άλλες πράξεις
1.  επίκαιρα και επείγοντα θέµατα                              2.   εκθέσεις άλλων θεσµικών οργάνων

Επίκαιρα και επείγοντα θέµατα

B 5 - 0 1 0 1 E

Actualité et urgences
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πρώτη ανάγνωση

♦ Έγκριση µε τρoπoπoιήσεις της voµoθετικής πρότασης

ΝΟΜΙ/ Berger (A5-0007/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/27
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-098, 3-105
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 19
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τoυς όρoυς
απόσπασης των µισθωτών εργαζoµένων υπηκόων τρίτoυ κράτoυς στo πλαίσιo παρoχής
διασυνoριακών υπηρεσιών
COM(1999) 3 - C4-0095/1999 - 1999/0012

∆εύτερη ανάγνωση

♦ Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΝΟΜΙ/Palacio Vallelersundi (A5-0005/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/7
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
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 τροποποίηση της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθµιση των οχηµάτων µε κινητήρα (εσωτερικά
τµήµατα του χώρου επιβατών εκτός των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των
οργάνων χειρισµού, οροφή ή συρόµενη οροφή, ερεισίνωτο και οπίσθιο τµήµα των καθισµάτων)
9935/1/1999 - C5-0210/1999 - 1998/0089
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♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΠΕΡΒ/Florenz (A5-0006/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/15
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-034
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 32
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση που καθόρισε το
Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
8095/1/1999 - C5-0180/1999 - 1997/0194

Τρίτη ανάγνωση

♦ Έγκριση του κοινού σχεδίου της Επιτροπής Συνδιαλλαγής

ΣΥΝ∆/Langen (A5-0011/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-140
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το εγκριθέν από την επιτροπή
συνδιαλλαγής  κοινό σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
θέσπιση πολυετούς προγράµµατος για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην
Κοινότητα (ALTENER) (1998-2002)
C5-0333/1999 - 1997/0370

ΣΥΝ∆/Ahern (A5-0010/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/13
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-145
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το εγκριθέν από την Επιτροπή
Συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περί
θεσπίσεως πολυετούς προγράµµατος πλαισίου για δράσεις στον τοµέα της ενέργειας (SAVE)
(1998-2002)
C5-0334/1999 - 1997/0371
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ΣΥΝ∆/Graça Moura (A5-0009/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/14
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-161
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το εγκριθέν από την επιτροπή
συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
θέσπιση του προγράµµατος "Πολιτισµός 2000"   
C5-0327/1999  - 1998/0169

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

♦  Έγκριση χωρίς τροπoπoιήσεις της voµoθετικής πρότασης

ΝΟΜΙ/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/45
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-115
Σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 88/591/ΕΚΑΧ,
ΕΟΚ, ΕΚΑΕ περί ιδρύσεως Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
5713/1999 - C5-0020/1999 - 1999/0803

ΝΟΜΙ/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/46
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-115
Σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 88/591/ΕΚΑΧ,
ΕΟΚ, ΕΚΑΕ περί ιδρύσεως Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
9614/1999 - C5-0167/1999 - 1999/0805

♦ Έγκριση µε τρoπoπoιήσεις της voµoθετικής πρότασης

ΝΟΜΙ/Berger (A5-0012/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/37
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-098; 3-105
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 16
Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την επέκταση της ελεύθερης παροχής διασυνοριακών
υπηρεσιών στους υπηκόους τρίτου κράτους που είναι εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της
Κοινότητας
COM(1999) 3 – C5-0050/2000 - 1999/0013
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ΕΞΩΤ/Brok (A5-0022/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/47
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-125, 3-127, 3-129
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 7
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που αφορά την παροχή έκτακτης χρηµατοδοτικής βοήθειας
στο Κοσσυφοπέδιο
COM(1999)598 – C5-0045/2000 – 1999/0240

ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

♦  κατόπιν ετήσιας/ετησίων έκθεσης/εκθέσεων άλλων οργάνων σε τοµέα όπου απαιτείται η
γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΓΥΝΑ/McNally (A5-0082/1999)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-222 du 20/1/2000,
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής “Γυναίκες και
επιστήµη” Κινητοποίηση των γυναικών µε σκοπό τον εµπλουτισµό της ευρωπαϊκής έρευνας
COM(1999)76 – C5-0103/1999 – 1999/2106

ΣΥΝΤ/∆ηµητρακόπουλος - Leinen (A5-0018/2000)
03.02.2000 ΣΠ σελ. II/51
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-071
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-093
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σύγκληση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης
14094/1999 – C5-0341/1999 – 1999/0825
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♦ για επίκαιρα, επείγοντα και σηµαντικά θέµατα

ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0101, 0102, 0103, 0106 και 0107/2000)2

03.02.2000 ΣΠ σελ. II/54
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-019
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-020, 3-043, 3-045
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το αποτέλεσµα των βουλευτικών εκλογών
στην Αυστρία και την πρόταση για το σχηµατισµό κυβέρνησης συνασπισµού µεταξύ του
Αυστριακού Λαϊκού Κόµµατος (ÖVP) και του Αυστριακού Φιλελεύθερου Κόµµατος (FPÖ)

* * *

                                                
2 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 14 ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000
(Στρασβούργο)

Aπεικόνιση των ψηφισµάτων και των αποφάσεων που εγκρίθηκαν

ΣΥΝ(COD) I: συναπόφαση 1η ανάγνωση  ΣΥΝ(COD) II: συναπόφαση 2η ανάγνωση
ΣΓ(AVC): σύµφωνη γνώµη  ∆ΙΑΒ(CNS): διαβούλευση  ΑΠ(AA): άλλες πράξεις

Νοµοθετικές πράξεις:
Αριθµός εγκριθεισών τροπολογιών 1.  εγκριθείσες εκθέσεις χωρίς τροπολογίες

2.  εγκριθείσες εκθέσεις µε τροπολογίες

Άλλες πράξεις

1.  ∆ιάφορες αποφάσεις: διοργανική συµφωνία: επιτροπολογία

2.  ∆ηλώσεις άλλων θεσµικών οργάνων: Επιτροπή πενταετούς προγράµµατος· αναπτυξιακή πολιτική·
ανθρώπινα δικαιώµατα· αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων

3.  Προφορικές ερωτήσεις: ελευθερίες και δικαιώµατα των πολιτών· ταχυδροµικές υπηρεσίες

4.  Εκθέσεις άλλων οργάνων που απαιτούν γνωµοδότηση του ΕΚ: ∆ιαρθρωτικά ταµεία: URBAN,
INTERREG, LEADER, EQUAL· κοινωνική προστασία και απασχόληση· ARYM/FYROM· τουρισµός
και απασχόληση

5.  Επίκαιρα και επείγοντα θέµατα: βλέπε υδρόγειο

6.  Έκθεση πρωτοβουλίας: ΑΚΕ-ΕΕ

Επίκαιρα και επείγοντα θέµατα
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Actualités et urgences

E

E

EEEEE

Kosovo
B5-0141/2000

Espagne
B5-0149/2000

Arizona
B5-0152/2000

Angola
B5-0151/2000

Roumanie
B5-0164/2000 Tchétchénie

B5-0153/2000

Cambodge
B5-0154/2000
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πρώτη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροπoπoιήσεις της voµoθετικής πρότασης

ΓΕΩΡ / Böge (A5-0023/2000)
16.02.2000 ΣΠ σελ. II/11
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-137
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι    Όχι ■
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση
της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την τροµώδη νόσο
COM(1998)0623 - C4-0026/1999 - 1998/0324

♦ Έγκριση µε τρoπoπoιήσεις της voµoθετικής πρότασης

ΟΙΚΟ/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 ΣΠ σελ. II/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-025
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 23
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι     Όχι  ■
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)
COM(1998)0449 - C4-0464/1998 - 1998/0243

ΟΙΚΟ/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 ΣΠ σελ. II/20
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-025
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 13
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι     Όχι  ■
Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 85/611/ΕΟΚ περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και ρυθµιστικών
διατάξεων σχετικά µε τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) µε
σκοπό τη ρύθµιση των εταιριών διαχείρισης και των απλοποιηµένων ενηµερωτικών δελτίων
(UCITS)
COM(1998)0451 - C4-0465/1998 - 1998/0242
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∆εύτερη ανάγνωση

♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΠΕΡΒ/ Lienemann (A5-0014/2000)
16.02.2000 ΣΠ σελ. II/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-304, 3-053
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 14
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι  ■     Όχι 
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
ενόψει της έγκρισης του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον (LIFE)
10233/2/1999 – C5-0224/1999 – 1998/0336

ΠΕΡΒ/ Lienemann (A5-0027/2000)
16.02.2000 ΣΠ σελ. II/24
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-289, 2-291, 3-067
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 59
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι  ■     Όχι 
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
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων
9085/3/1999 - C5-0209/1999 - 1997/0067

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

♦ Σύµφωνη γνώµη επί διεθνούς συµφωνίας, επί συνθήκης προσχώρησης

ΝΟΜΙ/ Cederschiöld (A5-0008/2000)
16.02.2000 ΣΠ σελ. II/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-335
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι  ■     Όχι 
Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου που αφορά την έγκριση, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συνθήκης του
ΠΟ∆Ι για την πνευµατική ιδιοκτησία και της Συνθήκης του ΠΟ∆Ι για τις ερµηνείες και εκτελέσεις
και τα φωνογραφήµατα
11221/1999 - COM(1998)0249 - C5-0222/1999 - 1998/0141
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

♦  Έγκριση χωρίς τροπoπoιήσεις της voµoθετικής πρότασης

ΝΟΜΙ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0264/1999)
15.02.2000 ΣΠ σελ. II/ 5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι     Όχι  ■
Tρoπoπoιηµένη πρόταση  oδηγίας τoυ Συµβoυλίoυ περί των µέτρων πρoστασίας κατά της
εισαγωγής στην Κoινότητα oργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά πρoϊόντα και κατά της
εξάπλωσής τoυς στo εσωτερικό της Κoινότητας (κωδικoπoιηµένη έκδoση)
COM(1999)0365 - C5-0264/99 - 1997/0338

ΟΙΚΟ/ Knörr Borràs (A5-0013/2000
17.02.2000 ΣΠ σελ. II/34
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-280
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι    Όχι ■
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 για
την εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος, το οποίο
προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
COM(1999)0444 - C5-0174/1999 - 1999/0196

♦ Έγκριση µε τρoπoπoιήσεις της νoµoθετικής πρότασης

ΕΞΩΤ/ Brok (A5-0029/2000)
17.02.2000 ΣΠ σελ. II/26
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-131, 3-150, 3-153
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-132, 3-151, 3-156
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 22
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι  ■     Όχι 
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο
προενταξιακής στρατηγικής για την Κύπρο και τη Μάλτα
COM(1999)0535 - C5-0308/1999 - 1999/0199
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ΕΛΕΥ/ Cederschiöld (A5-0020/2000)1
7.02.2000 ΣΠ σελ. II/35
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-290
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 6
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι     Όχι  ■
Σχέδιο απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου περί ενισχύσεως της ποινικής προστασίας από την
παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής του ευρώ
SN5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821

ΕΛΕΥ/ Di Pietro (A5-0019/2000)
17.02.2000 ΣΠ σελ. II/38
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-052
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 59
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι     Όχι  ■
Σχέδιο Σύµβασης για την αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων µεταξύ των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
9636/1999 – C5-0091/1999 και SN 5060/1999 –C5-0331/1999 – 1999/0809

♦  Απόφαση αναβολής της ψηφοφορίας (το θέµα προτείνεται να παραπεµφθεί προς επανεξέταση στην
αρµόδια επιτροπή)

ΓΕΩΡ / Graefe zu Baringdorf (A5-0015/2000)
16.02.2000 ΣΠ σελ. II/13
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-126, 2-128, 3-056
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 5
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι     Όχι  ■
Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ που αφορά τις
πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων
COM(1999)0388 - C5-0134/1999 - 1999/0168
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ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

♦ κατόπιν δηλώσεων άλλων οργάνων

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ (B5-0143, 0144 και 0145/2000)3

17.02.2000 ΣΠ σελ. II/63
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-023, 2-072
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το πενταετές στρατηγικό πρόγραµµα της
Επιτροπής

ΕΛΚ-Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ (B5-0117, 0120, 0121, 0122 και 0123/2000)4

17.02.2000 ΣΠ σελ. II/66
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-014, 3-040
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-015, 3-041
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συνοχή των διάφορων πολιτικών της ΕΕ

ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΕ (B5-0126, 0127, 0129, και 0139/2000)5

17.02.2000 ΣΠ σελ. II/70
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-045, 3-126
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-046, 3-127
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα

ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ (B5-0124, 0128, και 0134/2000)6

17.02.2000 ΣΠ σελ. II/101
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-125
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στο κλείσιµο του εργοστασίου της Goodyear στην Ιταλία και τα
προβλήµατα της ABB-Alstom

                                                
3  Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
4  Το αυτό.
5  Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
6  Το αυτό.
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♦ κατόπιν προφορικών ερωτήσεων

ΕΛΕΥ/ (B5-0109/2000)
15.02.2000 ΣΠ σελ. II/6
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 3-127, 3-128, 3-149 της 19/01/2000
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-130 της 19/01/2000
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόοδο που έχει πραγµατοποιηθεί κατά το
1999 όσον αφορά τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που
προβλέπεται από το άρθρο 2, τέταρτη παύλα, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΕΡΦ/ (B5-0116/1999)
18.02.2000 ΣΠ σελ. II/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 5-026, 5-052
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις ευρωπαϊκές ταχυδροµικές υπηρεσίες

♦  κατόπιν ετήσιας/ετησίων έκθεσης/εκθέσεων άλλων οργάνων σε τοµέα όπου απαιτείται η
γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΠΕΡΦ/ McCarthy (A5-0026/2000)
15.02.2000 ΣΠ σελ. II/15
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-098, 1-100, 1-101
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι  ■     Όχι 
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του σχεδίου ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα
κράτη µέλη σχετικά µε τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων για την 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)0477 - C5-0242/1999 - 1999/2177

ΠΕΡΦ/ Decourrière (A5-0028/2000)
15.02.2000 ΣΠ σελ. II/19
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-098, 1-100, 1-101
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής στα
κράτη µέλη σχετικά µε τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων για µια κοινοτική πρωτοβουλία που
αφορά τη διευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό την ενθάρρυνση της αρµονικής και ισόρροπης
ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εδάφους (INTERREG)
COM(1999)0479 - C5-0243/1999 - 1999/2178
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ΓΕΩΡ / Procacci (A5-0024/2000)
15.02.2000 ΣΠ σελ. II/26
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-098, 1-100, 1-101
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι  ■     Όχι 
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το 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)0475 - C5-0259/1999 - 1999/2185

ΑΠΑΣ/ Stenzel (A5-0034/2000)
16.02.2000 ΣΠ σελ. II/16
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-098, 1-100, 1-101
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι  ■     Όχι 
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής προς
τα κράτη µέλη όσον αφορά τη θέσπιση των κατευθυντήριων γραµµών για τα Προγράµµατα
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (ΠΚΠ) για τα οποία τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν
προτάσεις για ενίσχυση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EQUAL
COM(1999)0476 - C5-0260/1999 - 1999/2186

ΑΠΑΣ/ Andersson (A5-0033/2000)
16.02.2000 ΣΠ σελ. II/51
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-325
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τη
συντονισµένη στρατηγική για τον εκσυγχρονισµό της κοινωνικής προστασίας
COM(1999)0347 – C5-0253/1999 – 1999/2182

ΕΞΩΤ/ Swoboda (A5-0031/2000)
17.02.2000 ΣΠ σελ. II/78
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-266
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι  ■     Όχι 
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σύσταση της Επιτροπής για την έκδοση
απόφασης του Συµβουλίου µε την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγµατευθεί
συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας
SEC(1999)1279 - C5-0166/1999 - 1999/2121
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ΠΕΡΦ/ Viceconte (A5-0030/2000)
18.02.2000 ΣΠ σελ. II/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-231
Πράξη µε συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Ένωσης :   Ναι  ■     Όχι 
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την "Αύξηση του
δυναµικού του τουρισµού για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης – Συνέχεια που δόθηκε στα
συµπεράσµατα και τις συστάσεις της «Οµάδας Υψηλού Επιπέδου»
COM(1999)0205 - C5-0112/1999 - 1999/2115

♦ για επίκαιρα, επείγοντα και σηµαντικά θέµατα

ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΕΣΚ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0149, 0159, 0162, 0169 και 0175/2000)7

17.02.2000 ΣΠ σελ. II/87
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-156
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την έκρηξη του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
στο El Ejido (Almería)

ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0141, 0150, 0158 και 0176/2000)8

17.02.2000 ΣΠ σελ. II/89
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-194
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη βία κατά των διαφόρων εθνοτήτων στη
Μιτροβίτσα, την κατάσταση των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου που κρατούνται σε φυλακές στη
Σερβία και ιδιαίτερα την υπόθεση της Φλόρα Μπροβίνα

ΕΛΚ, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΕ (B5-0151, 0160, 0165, 0166 και 0178/2000)9

17.02.2000 ΣΠ σελ. II/91
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-194
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ελευθερία του τύπου στην Αγκόλα

                                                
7  Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
8  Το αυτό.
9  Το αυτό.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 59

∆ελτίο 13.03.2000
Πέρας της συντάξεως : 03.30.2000

- EL - PE 168.653

ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΕΣΚ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0152, 0157, 0163, 0171 και 0174/2000)10

17.02.2000 ΣΠ σελ. II/93
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-194
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε  τους αυτόχθονες Αµερικανούς στην Dineh
των ΗΠΑ

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0153, 0155, 0156, 0172 και 0177/2000)11
17.02.2000 ΣΠ σελ. II/95
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-194
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την υπόθεση Andrei Babitsky, την ελευθερία
των µέσων ενηµέρωσης και τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου στην Τσετσενία

ΕΛΚ, ΦΙΛ (B5-0154 και 0161/2000)12

17.02.2000 ΣΠ σελ. II/97
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-194
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανάγκη να δικασθούν οι Ερυθροί Χµερ
από διεθνές δικαστήριο

ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΛΚ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0164, 0167, 0168, 0173 και 0179/2000)13

17.02.2000 ΣΠ σελ. II/99
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-205
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε
από διάχυση αλάτων κυανίου από ρουµανικό ορυχείο χρυσού στους ποταµούς Lepos, Samos, Tisza
και ∆ούναβη

                                                
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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♦ κατόπιν έκθεσης πρωτοβουλίας

ΑΝΑΠ/ Corrie (A5-0032/2000)
17.02.2000 ΣΠ σελ. II/74
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εργασιών της
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ κατά το 1999

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

♦ ∆ιοργανικές συµφωνίες

ΣΥΝΤ/ Frassoni (A5-0021/2000)
17.02.2000 ΣΠ σελ. II/83
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-273
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά  τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της απόφασης του
Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1999/468/CE)

* * *
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Β. ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0009/00)  15 και 16 Φεβρουαρίου 2000

25 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 Manuel MEDINA
ORTEGA

Έλεγχος της πρόσβασης πετρελαιοφόρων στα κοινοτικά
ύδατα

H-0022/00

΄Αννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Υψηλή παιδική θνησιµότητα στο Κόσοβο H-0024/00

Αλέξανδρος
ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Παραποµπή του ΝΑΤΟ στο ∆ικαστήριο Εγκληµάτων
Πολέµου

H-0027/00

 Ursula SCHLEICHER Αποκλεισµός της Αρµενίας εκ µέρους της Τουρκίας H-0028/00

 Eυστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ Όξυνση της κατάστασης στο Κοσσυφοπέδιο H-0031/00

 Pedro MARSET
CAMPOS

Εθνική κάθαρση εις βάρος Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο H-0122/00

 Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνταξη Χάρτας Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων H-0035/00

 Caroline LUCAS Χορήγηση εγγυήσεων εξαγωγικών πιστώσεων και οι
επιπτώσεις της στην περίπτωση της κατασκευής του Ilisu
Dam στην Τουρκία

H-0042/00

 Patricia McKENNA  Περιβαλλοντικά προβλήµατα προκαλούµενα από το
αναπτυξιακό σχέδιο της εταιρίας του λιµένα Drogheda,
και ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

H-0044/00

 Jonas SJÖSTEDT Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

H-0053/00
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

΄Αννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Υψηλή παιδική θνησιµότητα στο Κόσοβο H-0025/00

 Ursula SCHLEICHER Αποκλεισµός της Αρµενίας εκ µέρους της Τουρκίας H-0029/00

 Ozan CEYHUN Οι επιπτώσεις της κατασκευής του Ilisu Dam στην
Τουρκία στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

H-0040/00

 Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνταξη Χάρτας Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων H-0036/00

 Glyn FORD Άρθρα 6.1, 7.1 και 7. 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

H-0095/00

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

κα WALLSTROM

 Paul LANNOYE Απορρίµµατα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού H-0021/00

 Maj THEORIN Φύλο και περιβάλλον H-0026/00

 Patricia McKENNA  Ο ποταµόκολπος του Boyne και η εταιρία του λιµένα της
Drogheda

H-0045/00

κ. BARNIER

Αλέξανδρος
ΑΛΑΒΑΝΟΣ

 Εταιρική σχέση και Γ΄ ΚΠΣ στην Ελλάδα H-0020/00

 Marie ISLER BÉGUIN Χρηµατοδότηση της έρευνας στον τοµέα της πυρηνικής
ενέργειας για ειρηνική χρήση από τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία

H-0041/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 Neil MacCORMICK ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και προσθετικότητα H-0052/00

 María IZQUIERDO
 ROJO

Το ύψος των διαρθρωτικών πόρων που θα λάβει η
Ανδαλουσία κατά την περίοδο 2000-2006

H-0088/00

 κ. BOLKESTEIN

 Luis BERENGUER
FUSTER

Νέες εγκαταστάσεις της ΥΕΕΑ H-0049/00

 Jan ANDERSSON Σουηδική εξαίρεση όσον αφορά τις εισαγωγές
αλκοολούχων ποτών

H-0057/00

 Bernd POSSELT Μονοπώλιο στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών H-0117/00

* * *
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