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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ
(΄Αρθ. 28/2 του  Κανονισµού)

Ερώτηση αριθ. 18/99 του κ.Οlivier DUPUIS (ME)

Θέµα: Ρύθµιση σχετικά µε την παρουσία των βουλευτών κατά τις ψηφοφορίες

Κατά τη συνεδρίαση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου στις 15 και 16 ∆εκεµβρίου 1997,
αποφασίστηκε να συνδεθεί το ήµισυ της ηµερησίας αποζηµίωσης των βουλευτών µε τη συµµετοχή
τους στις µισές τουλάχιστον ψηφοφορίες µε ονοµαστική κλήση κατά την Τρίτη, Τετάρτη και
Πέµπτη των συνόδων του Στρασβούργου και την Πέµπτη της συνόδου των Βρυξελλών.

Όπως αυτό υπογραµµίσθηκε ήδη επανειληµµένα το σύστηµα αυτό παραβιάζει την αρχή της
ελευθερίας της ψήφου του βουλευτή (που περιλαµβάνει την ψήφο υπέρ, την ψήφο κατά, την αποχή
και τη µη συµµετοχή στην ψηφοφορία). Εξάλλου η δυνατότητα για τον βουλευτή να κοινοποιήσει
δηµοσίως τη µη συµµετοχή του στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως διορθωτικό
µέτρο στον βαθµό που τον υποχρεώνει, εν αντιθέσει µε τους συναδέλφους του, να δηλώσει κατά
τρόπο ιδιαίτερα σαφή και, εν ανάγκη, επανειληµµένα, τον τρόπο κατά τον οποίο προτίθεται να
συµµετάσχει στην ψηφοφορία.

∆εν κρίνει η Πρόεδρος ότι πρέπει να τεθεί ταχέως τέλος στην παραβίαση αυτής της αρχής; ∆εν
κρίνει η Πρόεδρος ότι ένα σύστηµα που περιλαµβάνει διπλή υπογραφή του βουλευτή στον
κατάλογο παρόντων (πρώτη φορά κατά την συνεδρίαση το πρωί, δεύτερη φορά κατά τη
συνεδρίαση το απόγευµα) αν και είναι λιγότερο βαρύ από γραφειοκρατική άποψη µπορεί να
ανταποκριθεί εξίσου καλά στην ανάγκη να διασφαλισθεί η παρουσία των βουλευτών χωρίς ωστόσο
να θίγεται η ελεύθερη επιλογή τους να συµµετάσχουν στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων όπως
αυτοί επιθυµούν;

Απάντηση

1. Η εν λόγω απόφαση προκύπτει από τη βούληση της πολιτικής αρχής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και εκφράσθηκε κατά πολύ ακριβή τρόπο στα πρακτικά της συνεδρίασης του
Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 και 16 ∆εκεµβρίου 1997.

2. Η απόφαση αυτή εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά κατά την κοινοβουλευτική σύνοδο που
πραγµατοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 16 έως 20 Φεβρουαρίου 1998 και ενσωµατώθηκε
στο νέο κείµενο (ενηµέρωση της 13.07.1999) της ρύθµισης σχετικά µε τις δαπάνες και
αποζηµιώσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 11, παράγραφος 4).
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3. Το σύστηµα που ετέθη σε εφαρµογή σέβεται πλήρως το δικαίωµα του βουλευτή να µη
συµµετάσχει στην ψηφοφορία. ∆εν υποχρεούται να το επισηµάνει προφορικά στο
ηµικύκλιο αλλά µπορεί, εφόσον προτιµά, να δώσει το µήνυµα στους υπαλλήλους που
επικουρούν τον Πρόεδρο κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

4. Όσον αφορά το δεύτερο µέρος της ερώτησης του αξιοτίµου βουλευτή, πρέπει να
υπογραµµισθεί ότι η καθιέρωση ενός δεύτερου καταλόγου παρόντων, παραδείγµατος χάριν
το απόγευµα, δεν θα είχε καµία επίπτωση όσον αφορά την πίστωση στον προϋπολογισµό
που αντιπροσωπεύουν οι ηµερήσιες αποζηµιώσεις που εισπράττονται από τους βουλευτές
στο βαθµό που η χορήγηση της ηµερήσιας αποζηµίωσης δεν θα συνδεόταν µε την
υποχρέωση υπογραφής των δύο καταλόγων παρουσίας που θα εκτίθεντο για µια ηµέρα.
Επιπλέον η απόφαση αυτή θα επέφερε µια σηµαντική επιπλέον εργασία για τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες οι οποίες θα υποχρεούνταν να καταγράφουν τουλάχιστον οκτώ
καταλόγους παρουσιών ανά σύνοδο αντί πέντε επί του παρόντος.

* * *
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι η Πρόεδρος, κ. Godelieve Quisthoudt-Rowohl, διένειµε προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αριθ. 28/99 Υπογραφή στον κατάλογο παρόντων και κανόνες που διέπουν την αποδοχή
λοιπών δικαιολογητικών όσον αφορά την παρουσία βουλευτών·

Αριθ. 29/99  Εγκατάσταση γραµµατοκιβωτίων στο Στρασβούργο·

Αριθ. 01/00 Κρατήσεις δωµατίων σε ξενοδοχεία για την περίοδο συνόδου του Σεπτεµβρίου
2000 στο Στρασβούργο·

Αριθ. 02/00 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
Βρυξέλλες·

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

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΞΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3 του Κανονισµού, οι ακόλουθοι βουλευτές υπέβαλαν την
παραίτησή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Peter BOSSU  (PSE/B) µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2000
- Alain John DONNELLY (PSE/UK) µε ισχύ από 17ης Ιανουαρίου2000
- Pauline GREEN (PSE/UK) µε ισχύ από 31ης ∆εκεµβρίου 1999
- François HOLLANDE (PSE/F) µε ισχύ από 18ης ∆εκεµβρίου 1999
- Roger KAROUTCHI (PPE-DE/F) µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2000
- Philippe de VILLIERS (UPE/F) µε ισχύ από 17ης ∆εκεµβρίου 1999.

Το Κοινοβούλιο ενηµερώθηκε σχετικώς κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 17ης Ιανουαρίου
2000.

* * *

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 17ης Ιανουαρίου 2000, έλαβε
γνώση της εκλογής

της κ. Kathleen VAN BREMPT

σε αντικατάσταση του κ. Peter BOSSU (PSE/B), µε ισχύ από 13 Ιανουαρίου 2000.

* * *
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΡΙΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
-----------------------------------------------

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συνεδρίαση της ολοµέλειας της 2ας Φεβρουαρίου 2000, έλαβε
γνώση της εκλογής:

του κυρίου Alexandre VARAUT
σε αντικατάσταση του κυρίου Philippe de VILLIERS (UEN/FR),
µε ισχύ από 17 ∆εκεµβρίου 1999

της κυρίας Anne FERREIRA
σε αντικατάσταση του κυρίου François HOLLANDE (PSE/FR),
µε ισχύ από 18 ∆εκεµβρίου 1999

της κυρίας Dominique VLASTO
σε αντικατάσταση του κυρίου Roger KAROUTCHI (PPE-DE/FR),
µε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2000.

* * *
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Ιανουάριος  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 27 14 11 6 2 0 0 κ. SEIXAS DA COSTA

Επιτροπή 41 16 20 5 2 0 3 κ.  PATTEN
κ.  VERHEUGEN
κα ∆IΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
κα  WALLSTROM

Σύνολο 68 30 31 11 4 0 3
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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 121

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 81

                                                
1 Κατάσταση στις 21.01.2000
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

P. 120/99

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σοµαλία
(Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 1999

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση που ενέκρινε η 7η Σύνοδος
Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της IGAD (∆ιακυβερνητική Αρχή για την
Ανάπτυξη) στις 26 Νοεµβρίου στο Τζιµπουτί να προσυπογράψει και να δώσει πλήρη υποστήριξη
στην πρωτοβουλία του προέδρου της, Προέδρου Ismail Omar Guelleh του Τζιµπουτί, σχετικά µε
την κρίση στη Σοµαλία.

Η Ένωση προσβλέπει στην εξέταση των λεπτοµερών προτάσεων και του µηχανισµού για την
εφαρµογή τους που πρόκειται να εκπονήσει η IGAD, σε συνεργασία µε τη Μόνιµη Επιτροπή για τη
Σοµαλία. Στη βάση αυτή, η υποστήριξη της ΕΕ θα µελετηθεί υπό το φως των συµπερασµάτων της
συνεδρίασης της επιτροπής για τη Σοµαλία του φόρουµ των εταίρων της IGAD, που
πραγµατοποιήθηκε στις 19-20 Οκτωβρίου 1999 στη Ρώµη και της προσέγγισής της υπέρ της
δηµιουργίας περιφερειακών δοµών διακυβέρνησης, βασιζόµενων σε συµµετοχικές διαδικασίες µε
την πλήρη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών, γεγονός που συνιστά το θεµέλιο µιας
µελλοντικής εθνικής κυβέρνησης και διαφυλάσσει την κυριαρχία και την ενότητα της Σοµαλίας.

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

* * *

P. 121/99/αναθ.

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την αποφυλάκιση του κ. Mikhail N. Tchiguir,

πρώην πρωθυπουργού της Λευκορωσίας
(Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση την αποφυλάκιση, στις 30 Νοεµβρίου 1999, του
πρώην πρωθυπουργού της Λευκορωσίας, κ. Tchiguir, η οποία επί µήνες εζητείτο από τις αρχές της
χώρας αυτής.

Ο κ. Tchiguir φυλακίστηκε στις 2 Απριλίου 1999, βάσει κατηγοριών για διαφθορά, αλλά υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι η σύλληψη είχε πολιτικά κίνητρα. Η ΕΕ ελπίζει ότι, σε εύθετο χρόνο, οι
ποινικές διαδικασίες όσον αφορά τον κ. Tchiguir, θα είναι διαφανείς και δίκαιες και θα διεξαχθούν
σύµφωνα µε τις διεθνώς αποδεκτές αρχές της δικαιοσύνης.
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Η αποφυλάκιση του κ. Tchiguir είναι ένα ενθαρρυντικό βήµα. Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει
τις προσπάθειες του ΟΑΣΕ για έναν πολιτικό διάλογο µε την αντιπολίτευση, προκειµένου να
προετοιµαστούν ελεύθερες και δηµοκρατικές εκλογές το 2000, τις οποίες θα παρακολουθήσει η
διεθνής κοινότητα. Εν προκειµένω, η ΕΕ είναι ικανοποιηµένη από τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η
Λευκορωσία στη δήλωση της συνόδου κορυφής της Κωνσταντινούπολης.

Μετά από αυτό το πρώτο βήµα, ως µέσο το οποίο επιτρέπει την ταχεία έναρξη των αναµενόµενων
διαπραγµατεύσεων, η ΕΕ εκφράζει την ελπίδα ότι θα τεθεί σε λειτουργία η συµφωνία που ήδη
επετεύχθη, η οποία προβλέπει πρόσβαση της αντιπολίτευσης στα κρατικά µέσα ενηµέρωσης πριν
από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων.

Τέλος, η ΕΕ εκφράζει την ελπίδα ότι  η διαδικασία πολιτικού διαλόγου που άρχισε µε πρωτοβουλία
του ΟΑΣΕ θα επιτρέψει στη Λευκορωσία να προχωρήσει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της
ανάπτυξης µιας πλουραλιστικής κοινωνίας, βασισµένης στο κράτος δικαίου και το σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕ είναι διατεθειµένη να συνδράµει τη Λευκορωσία στη διαδικασία
αυτή.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,
Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία και
Τσεχική ∆ηµοκρατία, οι επίσης συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα, καθώς και οι χώρες της
ΕΖΕΣ, µέλη του ΕΟΧ, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

* * *

P. 122/99
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

σχετικά µε το λετονικό νόµο περί γλώσσας
(Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της όσον αφορά το Νόµο περί γλώσσας που
υιοθέτησε το λετονικό κοινοβούλιο στις 9 ∆εκεµβρίου 1999. Η Ένωση θεωρεί ότι αυτό αποτελεί
ενθαρρυντική εξέλιξη για την ενίσχυση της διαδικασίας ενσωµάτωσης των µειονοτήτων στη
λετονική κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τη ∆ήλωση σχετικά µε το Νόµο περί γλώσσας του
Ύπατου Αρµοστή για τις Εθνικές Μειονότητες, κ. Max van der Stoel, στην οποία συµπεραίνει ότι ο
Νόµος είναι τώρα κατ' ουσίαν σύµφωνος µε τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσµεύσεις της Λετονίας.
Η Ένωση πιστεύει ότι θα εξασφαλισθεί η σωστή εφαρµογή του Νόµου.

Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την πρόσφατη απόφαση της λετονικής κυβέρνησης να
εγκρίνει το Έγγραφο Πλαίσιο για την Ολοκλήρωση της Κοινωνίας και αναµένει να συνεχισθούν οι
εξελίξεις στον τοµέα αυτόν. Η Ένωση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά µε τη Λετονία για την
επίτευξη του στόχου αυτού.

* * *
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P. 123/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε τις πρόσφατες ενέργειες κατά των ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης στην Ο∆Γ

(Βρυξέλλες,  10 ∆εκεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε στις πρόσφατες ενέργειες κατά των ανεξαρτήτων µέσων
ενηµέρωσης στην Ο∆Γ, και επιθυµεί να εκφράσει την ανησυχία της για σωφρονιστικά πρόστιµα
που επιβλήθηκαν στο Blic, Danas και Studio B.

Τα πρόστιµα αυτά είναι απολύτως αδικαιολόγητα. Η επιβολή προστίµου στα µέσα ενηµέρωσης
µόνον λόγω της δηµοσίευσης επισήµου δηλώσεως ενός σηµαντικού κόµµατος αντιβαίνει απολύτως
προς κάθε αρχή ελευθερίας της έκφρασης. Όπως η ΕΕ έχει ήδη δηλώσει επανειληµµένα, ο νόµος
περί ενηµερώσεως του κοινού αντιβαίνει προς τις βασικές δηµοκρατικές αρχές. Η εφαρµογή του ως
µέσου οικονοµικής λογοκρισίας κατά των ανεξαρτήτων µέσων ενηµέρωσης αποµακρύνει ακόµη
περισσότερο τις αρχές της Ο∆Γ από τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της Ο∆Γ να αναιρέσουν την καταχρηστική απόφαση για
επιβολή προστίµου στο Blic, Danas και Studio B, και επαναλαµβάνει το αίτηµά της για ανάκληση
του νόµου περί ενηµερώσεως του κοινού.

* * *

Ρ. 124/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές

στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
(Βρυξέλλες,  11 ∆εκεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον κ. Μπόρις Τραζκόφσκυ για την εκλογή του ως Προέδρου της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλες τις
πολιτικές δυνάµεις της χώρας να σεβασθούν τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών. Η ΕΕ καλεί το
λαό της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας να δώσουν στο νεοεκλεγέντα
Πρόεδρο όλη την υποστήριξη που χρειάζεται για την άσκηση των συνταγµατικών καθηκόντων του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάµεις να συνεχίσουν στο δρόµο της
δηµοκρατικής και οικονοµικής µεταρρύθµισης και της εθνικής συµφιλίωσης, που είναι διαδικασίες
σηµαντικές για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει
και πάλι την πρόθεσή της να αναπτύξει τη συνεργασία της µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας προκειµένου να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την αναβάθµιση
των σχέσεων.

* * *
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P.125/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Με αφορµή το Θάνατο του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας

∆ρ. FRANJO TUDJMAN
(Βρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 1999)

Η Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαθύτατα τεθλιµµένη από την είδηση του
τραγικού χαµού που αποτελεί για τον κροατικό λαό ο θάνατος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της
Κροατίας, ∆ρ. Franjo Tudjman, επιθυµεί να εκφράσει στο λαό της Κροατίας, τα ειλικρινή
συλληπητήρια της.

Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυµεί να διαβεβαιώσει τον κροατικό λαό, τη στιγµή αυτή
της θλίψης του, ότι θα εργασθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Κροατίας.

* * *

P.126/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κατάσταση που επικρατεί µεταξύ της Νικαράγουας και της Ονδούρας

(Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε µε ανησυχία την επιδείνωση της κατάστασης που προέκυψε
µεταξύ της Νικαράγουας και της Ονδούρας σχετικά µε περιοχή της υφαλοκρηπίδας κάτω από την
Καραϊβική Θάλασσα, ύστερα από την επικύρωση της λεγόµενης Συνθήκης Ramirez-Lopez για την
οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων µεταξύ Κολοµβίας και Ονδούρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει επισήµως έκκληση στα ενδιαφερόµενα µέρη να συγκρατηθούν τα
µέγιστα και να αποφύγουν οιαδήποτε δράση η οποία θα µπορούσε να βλάψει περαιτέρω τις σχέσεις
µεταξύ των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει ακόµη τις δύο κυβερνήσεις να
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση αυτού του προβλήµατος µε διάλογο και µε τα άλλα
µέσα επίλυσης διεθνών διαφορών που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Υποστηρίζει σταθερά τη
συµµετοχή του Οργανισµού των Αµερικανικών Κρατών στην επίλυση της εν λόγω διαφοράς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα διότι εντάσεις, οι οποίες δεν επιλύονται µε
διαπραγµατεύσεις, µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα σηµαντικά επιτεύγµατα που σηµειώθηκαν
στην πολιτική και οικονοµική ολοκλήρωση της περιοχής της Κεντρικής Αµερικής. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση παροτρύνει τις δύο κυβερνήσεις να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στην
ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της περιοχής, σύµφωνα µε τη δήλωση που ενέκρινε στη
Στοκχόλµη τον Μάιο του 1999 η σύνοδος της Συµβουλευτικής Οµάδας.

* * *
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P. 127/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας στο Νίγηρα

(Βρυξέλλες,  22 ∆εκεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανοποιηµένη από την µέχρι στιγµής εκπλήρωση του µεταβατικού
προγράµµατος στο Νίγηρα και πιστεύει ότι η µεταβατική διαδικασία ενίσχυσε τη δηµοκρατία στο
Νίγηρα και προώθησε την πολιτική σταθερότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να στηρίξει το Νίγηρα στην προσπάθειά του για την προαγωγή
της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης µε σκοπό την ευηµερία του λαού του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη σηµασία του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
των δηµοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία των
σχέσεων µεταξύ Νίγηρα και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον πολιτικό της διάλογο µε το Νίγηρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να θέτει το θέµα
της έρευνας των συνθηκών της δολοφονίας του Προέδρου Μπαρέ και θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή
στην ενδεχόµενη θέσπιση νόµου περί αµνηστίας, δυνατότητα που παρέχεται από το προσφάτως
εγκριθέν Σύνταγµα.

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

* * *

Ρ. 128/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε τις εκλογές στη Μοζαµβίκη

(Βρυξέλλες, 28 ∆εκεµβρίου 1999)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση της εκλογικής
διαδικασίας στη Μοζαµβίκη, µε την επίσηµη αναγγελία των αποτελεσµάτων στις 22 ∆εκεµβρίου
1999, και συγχαίρει το λαό της Μοζαµβίκης για την αξιοπρέπεια και την πειθαρχία που επέδειξε.

Τις εκλογές παρακολούθησαν διεθνείς και τοπικοί παρατηρητές, συµπεριλαµβανοµένης µιας
Μεικτής Αποστολής Παρατήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σηµείωσε, στην
προκαταρκτική της δήλωση της 12ης ∆εκεµβρίου, ότι η ψηφοφορία διεξαγόταν κατά τρόπο
ελεύθερο και αδιάβλητο, γεγονός που επέτρεπε στον λαό της Μοζαµβίκης να εκφράσει ελεύθερα τη
βούλησή του.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 19

∆ελτίο 14.02.2000
Πέρας της συντάξεως : 04.02.2000

- EL - PE 168.652

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι οι εκλογές ήταν εν γένει ελεύθερες και αδιάβλητες. Υπήρξαν
καταγγελίες και από τα δύο σηµαντικότερα κόµµατα για περιπτώσεις απάτης και παραβάσεων, οι
οποίες, εάν καταλήξουν σε επίσηµες ενστάσεις, θα ερευνηθούν και θα επιλυθούν σύµφωνα µε το
νόµο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι οι εκλογές του 1999 στη Μοζαµβίκη αποτελούν ένα πρόσθετο
βήµα προς την εδραίωση της πολυκοµµατικής δηµοκρατίας καθώς και της ειρήνης και
σταθερότητας στη χώρα και στην περιοχή, και µια στερεά βάση για συνεχή συνεργασία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μοζαµβίκης.

* * *

P. 129/99

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης
για το στρατιωτικό πραξικόπηµα στην Ακτή του Ελεφαντοστού

(Bρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το στρατιωτικό πραξικόπηµα και τη
διάλυση των πολιτικών και νοµικών θεσµικών οργάνων στην Ακτή του Ελεφαντοστού στις
24 ∆εκεµβρίου 1999. Ζητά από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη την ταχεία και ειρηνική αποκατάσταση
της συνταγµατικής τάξης στη χώρα, το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την εγγύηση
της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή ´Ενωση επιθυµεί να εκφράσει την υποστήριξή της στην απόφαση που
ελήφθη τον περασµένο Ιούλιο στη ∆ιάσκεψη Κορυφής της Οργάνωσης Αφρικανικής Ενότητας, µε
την οποία καταδικάζονται τα στρατιωτικά πραξικοπήµατα και αποφασίζεται να αποµονώνονται οι
κυβερνήσεις που καταλαµβάνουν την εξουσία µε τη χρήση ένοπλης βίας.

Η ΕΕ εκτιµά επίσης ότι η ταχεία αποκατάσταση της δηµοκρατικής τάξης στην Ακτή του
Ελεφαντοστού είναι σηµαντική για την µελλοντική συνεργασία µεταξύ ΕΕ και Ακτής του
Ελεφαντοστού, ιδίως υπό το πρίσµα της δυνατότητας να ξεκινήσει η διαδικασία του άρθρου 366α
της τέταρτης αναθεωρηµένης σύµβασης Λοµέ.

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

* * *
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P. 1/00

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης
σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές της 3ης Ιανουαρίου στην Κροατία

(Βρυξέλλες,  5 Ιανουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν
στην Κροατία στις 3 Ιανουαρίου 2000. Αυτές οι εκλογές, οι οποίες κατά την κρίση των διεθνών
παρατηρητών διεξήχθησαν µε ηρεµία και τάξη και στις οποίες οι εκλογείς µπόρεσαν να εκφράσουν
ελεύθερα την πολιτική τους βούληση, µπορούν να αποτελέσουν ένα σηµαντικό βήµα για την
προσέγγιση της Κροατίας προς την προοπτική της πλήρους ένταξης στις ευρωπαϊκές δοµές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον λαό της Κροατίας για τη δηµοκρατική διεξαγωγή των εκλογών
και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάµεις να σεβαστούν και να τηρήσουν τα εκλογικά αποτελέσµατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να αναπτύξει και να ενισχύσει τη
συνεργασία της µε τη ∆ηµοκρατία της Κροατίας, εφόσον η µελλοντική κυβέρνηση προβεί σε
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, εδραιώσει τους δηµοκρατικούς θεσµούς της, ενισχύσει το σεβασµό της
προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες, εφαρµόσει οικονοµικές
µεταρρυθµίσεις και λάβει µέτρα µε σκοπό την εθνοτική συµφιλίωση και την ειρήνη και
σταθερότητα της περιοχής.

* * *

P. 2/00

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την απόφαση της 30ής ∆εκεµβρίου 1999 του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της

Ουκρανίας για τη θανατική ποινή
(Bρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Ουκρανίας, της
30ής ∆εκεµβρίου 1999, µε την οποία διαπιστώνεται ο αντισυνταγµατικός χαρακτήρας των
διατάξεων περί θανατικής ποινής του ουκρανικού ποινικού κώδικα, λόγω παραβάσεως των άρθρων
27 και 28 του Συντάγµατος, το οποίο αναγνωρίζει την αρχή του σεβασµού της ανθρώπινης ζωής
και απαγορεύει κάθε είδους απάνθρωπη µεταχείριση.

Ευελπιστούµε ότι ο ουκρανικός ποινικός κώδικας θα αναθεωρηθεί βάσει αυτής της θεµελιώδους
αποφάσεως.
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Η Ένωση θεωρεί ότι µε την απόφαση αυτή καταδεικνύεται η βούληση της Ουκρανίας να συνταχθεί
προς την παρατηρούµενη τάση να καταργηθεί παγκοσµίως η θανατική ποινή, που αποτελεί
άλλωστε και τον τελικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει διατυπωθεί στη δήλωση και τις
κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων του Λουξεµβούργου, τον Ιούνιο 1998.

Αυτή η βαρυσήµαντη απόφαση ευθυγραµµίζεται απόλυτα προς τους στόχους της Κοινής
Στρατηγικής για την Ουκρανία σχετικά µε την προώθηση του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, καθώς και προς το γράµµα και το πνεύµα της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την
Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και όλων των σχετικών διεθνών νοµικών µέσων που
απαιτούν την κατάργηση αυτής της απάνθρωπης πρακτικής.

Βάσει αυτής της θετικής απόφασης, η οποία ενισχύει τη στρατηγική εταιρική σχέση µεταξύ της ΕΕ
και της Ουκρανίας, καλούµε την Ουκρανία να επικυρώσει το 6ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, που
αποτελεί το πρώτο µέσο διεθνούς δικαίου δυνάµει του οποίου η κατάργηση της θανατικής ποινής
καθίσταται νοµική υποχρέωση για τα συµβαλλόµενα µέρη. Η ΕΕ υπενθυµίζει επίσης τη δέσµευση
που ανέλαβε η Ουκρανία, ως µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης, να καταργήσει πλήρως τη
θανατική ποινή µέχρι το Νοέµβριο 1998.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ένωση, η
Βουλγαρία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η
Ρουµανία, η Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα
και οι χώρες ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχντενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, συντάσσονται προς τη δήλωση αυτή.

* * *

P. 3/00

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κατάσταση στην Ινδονησία

(Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2000)

Η ΕΕ σηµείωσε τις ιστορικές αλλαγές των τελευταίων µηνών στην Ινδονησία. Στηρίζει τις
προσπάθειες της νεοεκλεγείσας µε δηµοκρατικές διαδικασίες ινδονησιακής κυβέρνησης και
χαιρετίζει τις κινήσεις του Προέδρου Ουαχίντ για την ενίσχυση της δηµοκρατίας στη χώρα, τη
µεταρρύθµιση του στρατιωτικού και δικαστικού συστήµατος, την αποκατάσταση του σφρίγους της
οικονοµίας της και για την επίλυση των εσωτερικών της συγκρούσεων µέσω του διαλόγου και όχι
µε τη βία.

Η ΕΕ πιστεύει, συνεπώς, ότι δεν χρειάζεται να ανανεωθεί η ισχύς των περιοριστικών µέτρων που
είχε λάβει κατά της προηγούµενης ινδονησιακής κυβέρνησης τον Σεπτέµβριο του 1999, και η οποία
εκπνέει σήµερα, αλλά σηµειώνει ότι η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων θα διέπεται
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από την αυστηρή εφαρµογή του Κώδικα Συµπεριφοράς της ΕΕ. Στη συνάρτηση αυτή, η ΕΕ θα
εξακολουθήσει να παρακολουθεί συστηµατικά τα γεγονότα στην Ινδονησία.

Η ΕΕ ανησυχεί βαθύτατα για την αποκρουστική βία στις νήσους Μολούκες, τις εντάσεις στο Ίριαν
Τζάγια και τη συνεχιζόµενη σύγκρουση στο Ατζέ. Η ΕΕ υπογραµµίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί
ότι θα αποδοθούν ευθύνες για προηγούµενες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων, ιδίως στο
Ανατολικό Τιµόρ, καθώς και την ανάγκη να υπάρξει ανταπόκριση στη διεθνή ανησυχία για τη
µοίρα δεκάδων χιλιάδων προσφύγων που παραµένουν στο ∆υτικό Τιµόρ.

Τις παραµονές της επίσκεψης του Προέδρου Ουαχίντ στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιβεβαιώνει την υποστήριξή της σε µια ισχυρή, ενωµένη και δηµοκρατική Ινδονησία και
προσφέρει τη βοήθειά της στη νέα ινδονησιακή κυβέρνηση προκειµένου να αντιµετωπίσει τις
προκλήσεις αυτές και να ενισχυθούν έτσι οι δεσµοί ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µια
δηµοκρατική Ινδονησία.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα και οι χώρες της ΕΖΕΣ, η Ισλανδία και η Νορβηγία, µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ευθυγραµµίζονται µε τη δήλωση αυτή.

* * *

P. 4/00

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αγκόλα
(Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην Αγκόλα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει επίγνωση των σηµαντικών στρατιωτικών εξελίξεων και παραµένει πεπεισµένη ότι
απαιτείται πολιτική λύση για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην χώρα, η οποία θα προσφέρει στο
λαό της Αγκόλας τις δυνατότητες για σταθερότητα και πρόοδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι, µη τηρώντας βασικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου της
Λουσάκα, η UNITA, υπό την ηγεσία του δρα Jonas Savimbi, φέρει την πρωταρχική ευθύνη για τον
πόλεµο στην Αγκόλα. Παραβιάζοντας συνεχώς τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών, ο δρ. Savimbi επέλεξε σκοπίµως την οδό της σύγκρουσης αντί να εκπληρώσει
τις δεσµεύσεις του, γεγονός το οποίο δηµιουργεί νόµιµες αµφιβολίες για το εάν όντως προτίθεται
να εργαστεί για την εθνική συµφιλίωση στην Αγκόλα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει την UNITA να παύσει αµέσως τις στρατιωτικές της
δραστηριότητες και επαναλαµβάνει ότι είναι αποφασισµένη να εξακολουθήσει να υποστηρίζει όλες
τις διεθνείς προσπάθειες για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων έναντι της UNITA εκ µέρους
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση σε όλα τα µέλη της UNITA που είναι πρόθυµα να
συµµορφωθούν προς τους κανόνες που θεσπίστηκαν µε το Πρωτόκολλο της Λουσάκα να
αποδείξουν σαφώς τη βούλησή τους να αρχίσουν πραγµατικό διάλογο µε την Κυβέρνηση, και
παροτρύνει τις αρχές της Αγκόλας να ανταποκριθούν θετικά στη δέσµευση αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει την Κυβέρνηση της Αγκόλας να δηµιουργήσει το κατάλληλο
πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον για την επικράτηση της δηµοκρατίας και του
κράτους δικαίου στην Αγκόλα. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η Κυβέρνηση
φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωµάτων, µεταξύ άλλων στις
περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της UNITA, των δηµοκρατικών αρχών, της χρηστής
διακυβέρνησης και για την ενίσχυση της ελεύθερης κοινωνίας των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την Κυβέρνηση, η οποία έχει υπογράψει τη
Σύµβαση της Οτάβα, ιδίως όµως προς την UNITA, να παύσουν αµέσως τις δραστηριότητες
ναρκοθέτησης στη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τις πρόσφατες µάχες µεταξύ των Ενόπλων ∆υνάµεων της
Αγκόλας και της UNITA εκατέρωθεν διεθνών συνόρων και υπογραµµίζει τη σηµασία της
σταθερότητας και του διακρατικού διαλόγου και της διακρατικής συνεργασίας για την ασφάλεια
και την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πρόθυµη να εξετάσει τους τρόπους µε τους οποίους θα βοηθήσει την
Κυβέρνηση της Αγκόλας να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της ανοικοδόµησης και
ανασυγκρότησης της χώρας εντός δηµοκρατικού κλίµατος. ∆εν θα παύσει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στην ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να ανακουφιστούν οι ταλαιπωρίες το πληθυσµού της
Αγκόλας που θίγεται από τη σύγκρουση.

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

* * *

P. 5/00

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη
∆ηµοκρατία του Κονγκό

(Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε υπό σηµείωση τις συµφωνίες που υπογράφηκαν από εκπροσώπους του
Στρατού και της Πολιτοφυλακής,αντίστοιχα, στις 16 Νοεµβρίου 1999 στην Pointe Noire και στις
29 ∆εκεµβρίου 1999 στη Μπραζαβίλ, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισµό του
Προέδρου Μπόνγκο του Γκαµπόν ως διαµεσολαβητή για έναν διάλογο εφ' όλης της ύλης.
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Και οι δύο αυτές συµφωνίες αποτελούν σηµαντικά βήµατα στην οδό προς την ειρήνευση και την
εθνική συµφιλίωση στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό, ο λαός του οποίου υποφέρει ακόµα από τις
συνέπειες µιας παρατεταµένης και διασπαστικής ένοπλης σύρραξης.

Ως εκ τούτου, η ΕΕ καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στο Κονγκό να αποκηρύξουν τη βία και να
επιδιώξουν αποφασιστικά την έναρξη ενός διαλόγου εφ’ όλης της ύλης, έτσι ώστε :
- να τεθεί συνολικά και οριστικά ένα τέρµα στις εχθροπραξίες,
- να επιτευχθεί ο πλήρης σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το κράτος δικαίου και η
αποκατάσταση της δηµοκρατίας µέσω ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών.

Εάν διαγραφεί πρόοδος προς την καθιέρωση ελεύθερων, διαφανών και πολυκοµµατικών εκλογών,
η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να εξετάσει το ενδεχόµενο παροχής βοήθειας, πέραν της έκτακτης
ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειµένου να συµβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης, της
δηµοκρατίας και της ανάπτυξης στο Κονγκό-Μπραζαβίλ.

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

* * *
P. 6/00

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την εξοµάλυνση των σχέσεων του Σουδάν µε τις γείτονες χώρες

(Βρυξέλλες,  31 Ιανουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τα πρόσφατα βήµατα προς εξοµάλυνση των διµερών σχέσεων
µεταξύ του Σουδάν και των γειτόνων του, ήτοι της Αιγύπτου, της Ερυθραίας, της Αιθιοπίας και της
Ουγκάντας, τονίζει δε και πάλι τη σπουδαιότητα του εποικοδοµητικού διαλόγου για τη
σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή. Υπενθυµίζει ότι η εξοµάλυνση των διµερών
σχέσεων συγκαταλέγεται στα στοιχεία που συζητούνται στο διεξαγόµενο «νέο διάλογο» µεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνησης του Σουδάν.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει και άλλα
βήµατα στις σχέσεις του Σουδάν µε τους γείτονές του προκειµένου να ενισχυθεί η προοπτική της
ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει τις αρχές του Σουδάν και της Ουγκάντας να συµµορφωθούν µε
τις ρήτρες της συµφωνίας που υπεγράφη στις 8 ∆εκεµβρίου 1999. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει
και στις δύο πλευρές έκκληση να παραιτηθούν της στρατιωτικής δράσης, να διακόψουν τη
στρατιωτική ή υλικοτεχνική στήριξη προς τις διάφορες επαναστατικές οµάδες στα εδάφη αλλήλων
και να θέσουν τέρµα στην ατµόσφαιρα εχθροπραξιών που προξένησε τεράστια δεινά στον άµαχο
πληθυσµό.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά την απελευθέρωση όλων των αιχµαλώτων πολέµου και
την επιστροφή όλων των απαχθέντων ατόµων  - ιδίως των παιδιών -  στις οικογένειές τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί ακόµα, εκτός από την παγίωση των σχέσεων µεταξύ Σουδάν και
Αιθιοπίας, την απόφαση του Σουδάν και της Ερυθραίας να επαναλάβουν τις διπλωµατικές τους
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σχέσεις, πράγµα το οποίο θα συντελέσει σε µεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά το άνοιγµα των κοινών συνόρων και την επανέναρξη των τακτικών
πτήσεων µεταξύ των δύο χωρών.

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

* * *

P. 7/00

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Τουρκµενιστάν

(Βρυξέλλες,  24 Ιανουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση των αρχών του Τουρκµενιστάν να καταργήσουν τη
θανατική ποινή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην εξύψωση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την σταδιακή ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
επιβεβαιώνει το στόχο της να εργασθεί για την κατάργησή της παγκοσµίως ή τουλάχιστον για την
εισαγωγή συµπεφωνηµένης αναστολής των εκτελέσεων ως πρώτο βήµα προς το σκοπό αυτό.

Κατά την έννοια αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η απόφαση των τουρκµενικών αρχών
αποτελεί ουσιώδες βήµα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε αυτή τη χώρα και
σηµαντική συµβολή στην κατάργηση παγκοσµίως της θανατικής ποινής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις τουρκµενικές αρχές να κάνουν περαιτέρω βήµατα προς το
σεβασµό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Τουρκµενιστάν.

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

* * *
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P. 8/00

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης σχετικά µε την εκτέλεση έξη
ανδρών στο Ουζµπεκιστάν κατόπιν της βοµβιστικής επίθεσης

τον Φεβρουάριο 1999 στην Τασκένδη
(Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2000)

Η ΕΕ αντιτίθεται στην θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση και ζητά την καθολική κατάργησή της.
Ως πρώτο βήµα, η ΕΕ ζητά αναστολή των εκτελέσεων.

Η ΕΕ επιµένει, εκεί όπου η θανατική ποινή ισχύει ακόµη,  να εφαρµόζεται µόνο σύµφωνα µε τους
διεθνώς αποδεκτούς κανόνες και πρότυπα.

Η ΕΕ αποδοκιµάζει εντόνως την εκτέλεση των έξη ατόµων που καταδικάσθηκαν σε θάνατο
κατόπιν της βοµβιστικής επίθεσης στην Τασκένδη τον Φεβρουάριο 1999.

Η ΕΕ κρίνει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην εξύψωση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και την προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Συνιστά επίσης
θεµελιώδες βήµα προς την δηµοκρατία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλες
τις χώρες που την εφαρµόζουν.

Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση του Ουζµπεκιστάν να απόσχει από την εφαρµογή της θανατικής ποινής
και να προβεί στα αναγκαία διαβήµατα για την κατάργησή της ή τουλάχιστον την εισαγωγή
αναστολής της εκτέλεσής της.

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

 * * *

P. 9/00
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

για την Κροατία
(Βρυξέλλες,  24 Ιανουαρίου 2000)

Οι πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Κροατία και η δηµοκρατική τους διεξαγωγή άνοιξαν
µια νέα φάση στην κροατική πολιτική. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της γι αυτήν την εξέλιξη
και προσβλέπει στις προεδρικές εκλογές και στο σχηµατισµό της νέας κυβέρνησης.

Κατόπιν τούτου, το Συµβούλιο αποφάσισε να προβεί στην ταχεία σύσταση της Κοινής
Συµβουλευτικής Ειδικής Οµάδας (Task Force) ΕΕ – Κροατίας, προκειµένου να αρχίσει να
προλειαίνεται το έδαφος για µελλοντικές συµβατικές σχέσεις, στο πλαίσιο της «∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης». Ελήφθη επίσης η απόφαση, ως πρώτο βήµα για την
εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου, να απευθυνθεί πρόσκληση στο µελλοντικό Πρωθυπουργό
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της Κροατίας προκειµένου να παραστεί στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της
14ης Φεβρουαρίου.

Το Συµβούλιο ενθαρρύνθηκε από τη θετική συνάντηση την οποία είχε ο Πρόεδρος κ. Prodi στις
14 Ιανουαρίου µε τη νέα ηγεσία καθώς και µε τον ασκούντα τα χρέη Προέδρου. Το Συµβούλιο
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναβαθµίσει την αντιπροσωπεία της στο Ζάγκρεµπ και να
αποστείλει διερευνητική αποστολή τον προσεχή µήνα, η οποία θα έχει την εντολή να εκτιµήσει τις
ανάγκες και να καθορίσει τις προτεραιότητες προκειµένου να ενισχυθεί η κοινοτική συνδροµή.
Μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις, θα µπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόµενο διενέργειας µελέτης
σκοπιµότητας σχετικά µε τη Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Με την προοπτική της κροατικής ένταξης στις ευρωπαϊκές δοµές, η Ευρωπαϊκή Ένωση
ευελπιστεί ότι η νέα κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους γνωστούς όρους για τη σύσφιγξη των σχέσεων
µεταξύ Κροατίας και ΕΕ : πρόοδο στη συνταγµατική, εκλογική και δικαστική µεταρρύθµιση καθώς
και στη µεταρρύθµιση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, πλήρη σεβασµό των ανθρώπινων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, οικονοµική µεταρρύθµιση, σηµαντική πρόοδο όσον
αφορά την τήρηση από µέρους της Κροατίας των διεθνών της υποχρεώσεων βάσει των Συµφωνιών
του Ντέητον/Παρισιού (περιλαµβανοµένης της επανόδου των προσφύγων και της πλήρους
συνεργασίας µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία) και πλήρη
προσήλωση στην περιφερειακή συνεργασία. Η ΕΕ αποδίδει επίσης ιδιαίτερη έµφαση εν
προκειµένω στη σπουδαιότητα της ενεργού προσήλωσης της Κροατίας στις αρχές και τους στόχους
του Συµφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ΕΕ προσβλέπει στη συνεργασία µε τη νέα κυβέρνηση της Κροατίας για την έγκαιρη επίτευξη
προόδου όσον αφορά τα ζητήµατα αυτά και είναι πρόθυµη να συµβάλει στην αντιµετώπιση των
προκλήσεων για την ανάπτυξη στενότερων σχέσεών της µε την ΕΕ.

Το Συµβούλιο εκφράζει την ελπίδα ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κροατία θα αποτελέσουν
παράδειγµα το οποίο σύντοµα θα ακολουθήσει όλη η περιοχή και ότι θα αποτελέσουν την αφετηρία
µιας καρποφόρας και εποικοδοµητικής συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και Κροατίας.

 * * *

Ρ. 10/00

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη Γουϊνέα Μπισάου
(Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την αποκατάσταση της συνταγµατικής και δηµοκρατίας τάξης στη
Γουϊνέα-Μπισάου µε τη διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων βουλευτικών και προεδρικών
εκλογών, τα αποτελέσµατα των οποίων εκφράζουν τη βούληση του λαού της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
καλεί όλα τα κόµµατα της Γουϊνέας-Μπισάου να σεβαστούν τα αποτελέσµατα αυτά και να
συνεργαστούν µεταξύ τους ώστε να σταθεροποιηθεί η ειρήνη, η εθνική συµφιλίωση και η
οικονοµική ανάπτυξη.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τους προσφάτως δηµοκρατικά εκλεγµένους φορείς διακυβέρνησης
της χώρας και τους ενθαρρύνει θερµά να ενεργούν σε πνεύµα ανοχής, ώστε να ενισχυθούν η
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων προς το συµφέρον
και την ευηµερία του λαού της Γουϊνέας-Μπισάου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαιώνει και πάλι ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, είναι πρόθυµη να
συνεργαστεί µε τις νέες αρχές και να συνεχίσει την υποστήριξή της προς τη Γουϊνέα-Μπισάου στο
πρόγραµµα ανοικοδόµησης και αποκατάστασης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοκιµάζει τις εργασίες που διεξάγονται από την κυβέρνηση εθνικής
ενότητας, καθώς και από το Γραφείο στήριξης του ΟΗΕ (UNOGBIS) για την προώθηση της
διαδικασίας αποκατάστασης της ειρήνης και εκδηµοκρατισµού στη Γουϊνέα-Μπισάου.

Με τη δήλωση αυτή ευθυγραµµίζονται οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς
και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

* * *

P. 11/00

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάργηση

της θανατικής ποινής στην Κύπρο
(Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη απόφαση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας να επικυρώσει το Πρωτόκολλο αριθ. 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Πρόκειται για σηµαντικό βήµα, το οποίο ενισχύει την δέσµευση που έχει αναλάβει η Κύπρος για
την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι τάσσεται υπέρ της θέσεως του Συµβουλίου της Ευρώπης
µε την οποία ζητείται η κατάργηση της θανατικής ποινής σε παγκόσµιο επίπεδο και επιµένει στη
διατήρηση, εν τω µεταξύ, των υπαρχόντων δικαιοστασίων σχετικά µε τις εκτελέσεις στην Ευρώπη.

* * *
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβίβασε προς ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στις 17 ∆εκεµβρίου 1999, πιστοποιηµένο αντίγραφο της απόφασης του Συµβουλίου
που αφορά τον ορισµό

του κ. Robert REYNDERS
του κ. Jørgen MOHR
του Juan Manuel FABRA VALLES
της κ. Máire GEOGHEGAN-QUINN
του κ. Giorgio CLEMENTE
του κ. Vítor Manuel da Silva CALDEIRA
του κ. Aunus SALMI
του κ. Jan O. KARLSSON

ως µελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2000 έως
και τις 28 Φεβρουαρίου 2006.

* * *
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∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ

(Τα κάτωθι κείµενα διατίθενται στην Υπηρεσία ∆ιανοµής Εγγράφων)

•  Συγκεφαλαιωτικό έγγραφο της Επιτροπής για τη διεύρυνση
(12053/99) (COM(99)0599)

•  Έκθεση σχετικά µε την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη
(13764/99)

•  Αποτελεσµατικά θεσµικά όργανα µετά τη διεύρυνση : Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε τις
εναλλακτικές δυνατότητες για τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη
(13636/99)

•  Ένα αποτελεσµατικό Συµβούλιο για µια διευρυµένη Ένωση: Κατευθυντήριες γραµµές για τη
µεταρρύθµιση και συστάσεις περί του πρακτέου
(13863/99)

•  Εκθέσεις της Προεδρίας µε θέµα την ενίσχυση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την
Ασφάλεια και την Άµυνα και τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων από την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση
(13619/1/99 REV 1)

•  Έκθεση της Προεδρίας για την εφαρµογή της κοινής στρατηγικής για τη Ρωσία
(13860/99)

•  Κοινή στρατηγική για την Ουκρανία
(13523/1/99 REV 1 + REV 2 (en) + 13871/99)

•  Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη : Έκθεση σχετικά µε τη δράση της ΕΕ
για τη στήριξη του Συµφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
(13814/99)

•  Έκθεση της Προεδρίας µε τίτλο "Ενίσχυση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων"
(13557/99)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε το συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής·
επισκόπηση των µέσων και της εµπειρίας στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ
(13123/1/99 REV 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) για την ενισχυµένη συνεργασία στη φορολογική πολιτική
(13140/1/99 REV 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε την καταπολέµηση της απάτης
(13329/1/99 REV 1)

•  Κοινή έκθεση για την απασχόληση
(13607/99 + ADD 1)
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•  Έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση το 2000
(13606/99)

•  Σύσταση της Επιτροπής για συστάσεις του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των
πολιτικών των κρατών µελών για την απασχόληση
(10994/99) (COM(99)0445 - C5-0147/99-CNS990816DBC)

•  Σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των πολιτικών των κρατών µελών για την
απασχόληση

     (13608/99)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : Πρόταση κατευθυντήριων γραµµών για τις πολιτικές
απασχόλησης των κρατών µελών για το 2000

     (10992/99) (COM(99)0441-C5-0147/99-CNS990816)

•  Έκθεση του Συµβουλίου : Στρατηγική για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και
της βιώσιµης ανάπτυξης στην ενεργειακή πολιτική

     (13773/99)

•  Έκθεση του Συµβουλίου για τις Μεταφορές και το Περιβάλλον
     (11717/99)

•  Έκθεση του Συµβουλίου : Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιµης
ανάπτυξης στην πολιτικής της Εσωτερικής Αγοράς

     (13622/99)

•  Έκθεση του Συµβουλίου : Ενσωµάτωση της βιώσιµης ανάπτυξης στη βιοµηχανική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

     (13549/1/99 REV 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου : Στρατηγική την οποία θέσπισε το Συµβούλιο Γεωργίας για την
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και της βιώσιµης ανάπτυξης στην κοινή γεωργική
πολιτική

     (13078/99)

•  Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές της Κοινότητας
      (13644/99)

•  Έκθεση της Επιτροπής για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και της βιώσιµης
ανάπτυξης στις κοινοτικές πολιτικές

     (13572/99) (SEC(99)1941-DE-EN-FR)

•  Συντονισµένη έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιβαλλοντικούς δείκτες
     (13573/99) (SEC(99)1942)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνολική αξιολόγηση του 5ου προγράµµατος δράσης
για το περιβάλλον

      (13598/99) (COM(99)0543)

•  Έκθεση της Επιτροπής για τη Βελτίωση της Νοµοθεσίας 1999, συµπεριλαµβανοµένης της
επικουρικότητας

     (13725/99) (COM(99)0562-C5-0279/99)
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•  Έκθεση σχετικά µε την ολοκλήρωση και αξιολόγηση του σχεδίου δράσης για το οργανωµένο
έγκληµα

     (9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s))

•  Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ρωσική Οµοσπονδία όσον αφορά την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος : Βασικές αρχές

      (13009/1/99 REV 1)

•  Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2000-2004)
     (12555/3/99 REV 3)

•  Έκθεση της Επιτροπής για τη διασφάλιση των υφισταµένων αθλητικών δοµών και τη
διαφύλαξη της κοινωνικής λειτουργίας του αθλητισµού εντός του κοινοτικού πλαισίου

* * *



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 33

∆ελτίο 14.02.2000
Πέρας της συντάξεως : 04.02.2000

- EL - PE 168.652

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ34

∆ελτίο 14.02.2000
Πέρας της συντάξεως : 04.02.2000

- EL - PE 168.652

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

van den BERG Βελτίωση της voµoθεσίας
1998: συvυπευθυvότητα,
εvηµέρωση της έκθεσης
COM(98)0345. �Εκθεση

AFCO (A) 27.01.00 PSE C5-0279/99

Lord INGLEWOOD Αιτιoλόγηση τωv
τρoπoλoγιώv (εφαρµoγή
τoυ άρθρoυ 159,
παράγραφoς 3)

AFCO (F) 11.01.00 PPE

MUSCARDINI Καταπoλέµηση τoυ
oργαvωµέvoυ
εγκλήµατoς: πρόληψη και
έλεγχoς, στρατηγική της
�Εvωσης για τηv αρχή της
χιλιετίας

AFET (A) 25.01.00 UEN C5-0037/00

NAIR Πρόγραµµα MEDA,
ευρωµεσoγειακή εταιρική
σχέση (τρoπoπoίηση
καvovισµoύ 1488/96/ΕΚ)

AFET (A) 25.01.00 PSE C5-0023/00

ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ Εvδιάµεση σύµβαση µε τo
Τoυρκµεvιστάv

AFET (A) 25.01.00 PSE C5-0338/99

ΟΜΑ∆Α GUE/NGL Αvθρωπιστική βoήθεια:
αξιoλόγηση και µέλλov
τωv κoιvoτικώv
αvθρωπιστικώv δράσεωv
(καv. 1257/96/ΕΚ).
Αvακoίvωση

AFET (A) 25.01.00 GUE/
NGL

C5-0044/00

ΟΜΑ∆Α
VERTS/ALE

∆ιέλευση τωv εξωτερικώv
συvόρωv και αvάπτυξη
της συvεργασίας Σέvγκεv

AFET (A) 25.01.00 VERTS/
ALE

C5-0042/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

BROK Πρoεvταξιακή στρατηγική
για τηv Κύπρo και τη
Μάλτα

AFET (F) 11.01.00 PPE C5-0308/99

BROK Κoσσυφoπέδιo: έκτακτη
χρηµατoδoτική βoήθεια
της Κoιvότητας

AFET (F) 25.01.00 PPE C5-0045/00

MORILLON Αίτηση πρoσχώρησης της
Τoυρκίας

AFET (F) 25.01.00 PPE C5-0036/00

TITLEY Ετήσια έκθεση σχετικά µε
τηv εξαγωγή εξoπλισµώv

AFET (F) 25.01.00 PSE C5-0021/00

ΟΜΑ∆Α PPE Αvαπτυξιακή συvεργασία:
σχέσεις µε τις χώρες ΑΚΕ
πoυ είvαι εµπλεγµέvες σε
έvoπλες συγκρoύσεις.
Αvακoίvωση

AFET (F) 11.01.00 PPE C5-0115/99

AUROI Οδηγία σχετικά µε τις
αvεπιθύµητες oυσίες και
πρoϊόvτα στη διατρoφή
τωv ζώωv

AGRI (F) 26.01.00 VERTS/
ALE

C5-0344/99

MAAT Γάλα, γαλακτoκoµικά
πρoϊόvτα: διαvoµή
γάλακτoς στα σχoλεία
(τρoπ. καv.
1255/1999/ΕΚ)

AGRI (F) 26.01.00 PPE C5-0047/00

PESÄLÄ Γάλα, γαλακτoκoµικά
πρoϊόvτα: επιστρoφές
κατά τηv εξαγωγή (τρoπ.
καv. 1255/99/ΕΚ)

AGRI (F) 26.01.00 ELDR C5-0339/99

SOUCHET Εµπoρεύµατα υπό µoρφή
µεταπoιηµέvωv
γεωργικώv πρoϊόvτωv:
καθεστώς συvαλλαγώv,
ΚΟΑ (τρoπoπoίηση
καvovισµoύ)

AGRI (F) 26.01.00 UEN

BOURLANGES Κoσσυφoπέδιo: έκτακτη
χρηµατoδoτική βoήθεια
της Κoιvότητας

BUDG (A) 26.01.00 PPE C5-0045/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

CASACA Στήριξη τωv παραγωγώv
αρoτραίωv καλλιεργειώv:
υπαγωγή στo καθεστώς
τoυ λίvoυ και της
κάvvαβης (τρoπ. Καv.
1251/99/ΕΚ)

BUDG (A) 27.01.00 PSE C5-0280/99

CASACA Λίvoς και κάvvαβη: κoιvή
oργάvωση αγoράς ΚΟΑ
(τρoπ. καv. 1308/70/ΕΟΚ)

BUDG (A) 27.01.00 PSE C5-0281/99

GUY-QUINT Απόφαση σχετικά µε
κoιvoτικό πλαίσιo
συvεργασίας για τηv
πρoαγωγή της αειφόρoυ
αvάπτυξης

BUDG (A) 27.01.00 PSE C5-0309/99

MULDER Γάλα, γαλακτoκoµικά
πρoϊόvτα: διαvoµή
γάλακτoς στα σχoλεία
(τρoπ. Καv.
1255/1999/ΕΚ)

BUDG (A) 27.01.00 ELDR C5-0047/00

NARANJO
ESCOBAR

Καταπoλέµηση τωv
διακρίσεωv: κoιvoτικό
πρόγραµµα δράσης
2001-2006

BUDG (A) 27.01.00 PPE C5-0046/00

NARANJO
ESCOBAR

Απασχόληση:
καταπoλέµηση τωv
διακρίσεωv, ίση
µεταχείριση µεταξύ τωv
ατόµωv

BUDG (A) 27.01.00 PPE

SBARBATI ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα:
καvόvες χoρήγησης
χρηµατoδoτικής
εvίσχυσης (καvovισµός
2236/95/ΕΚ). Ετήσια
έκθεση

BUDG (A) 27.01.00 ELDR C5-0010/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

SBARBATI Συµβατικό διευρωπαϊκό
σιδηρoδρoµικό σύστηµα:
διαλειτoυργικότητα

BUDG (A) 27.01.00 ELDR C5-0301/99

ΟΜΑ∆Α
VERTS/ALE

Πυρηvική ασφάλεια:
απoξήλωση τωv
εγκαταστάσεωv τoυ
ΚΚΕρ και διαχείριση τωv
απoβλήτωv. Αvακoίvωση

BUDG (A) 27.01.00 VERTS/
ALE

C5-0214/99

THEATO ∆ιακυβερvητική
∆ιάσκεψη ∆∆: πρoτάσεις
τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ

CONT (A) 11.01.00 PPE C5-0329/99

CASACA Γεωργία, κoιvoτικές
εvισχύσεις:
oλoκληρωµέvo σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχoυ
ΟΣ∆Ε (τρoπ. Καv.)

CONT (F) 11.01.00 PSE C5-0317/99

PRETS Πρωτoβoυλία της
∆ηµoκρατίας της
Αυστρίας για τηv
καταπoλέµηση της
παιδικής πoρvoγραφίας
στo Ivτερvέτ

CULT (A) 27.01.00 PSE C5-0318/99

GASOLIBA I
BÖHM

Καταπoλέµηση
εγκλήµατoς:voµιµoπoίηση
εσόδωv από παράvoµες
δραστηριότητες,µovάδες
χρηµατooικ.πληρoφoριώv
(oδ.308/91/ΕΚ)

ECON (A) 17.01.00 ELDR C5-0330/99

MAΡΙΝΟΣ Συµπληρωµατική
ασφάλιση έvαvτι
ασθεvείας

ECON (A) 26.01.00 PPE
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

KAUPPI Ηλεκτρovικό χρήµα:
πιστωτικά ιδρύµατα:
επoπτεία, πρόσβαση στη
δραστηριότητα (τρoπ. oδ.
77/780/ΕΟΚ)

ECON (F) 17.01.00 PPE C4-0531/98

KAUPPI Ηλεκτρovικό χρήµα:
πιστωτικά ιδρύµατα:
επoπτεία, πρόσβαση στη
δραστηριότητα (τρoπ. oδ.
77/780/ΕΟΚ)

ECON (F) 17.01.00 PPE C4-0532/98

RANDZIO-PLATH Φόρoς πρoστιθέµεvης
αξίας ΦΠΑ: παρεκκλίσεις
για τηv Αυστρία και τηv
Πoρτoγαλία (τρoπ.
oδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

ECON (F) 17.01.00 PSE C5-0007/00

THYSSEN Κατευθυvτήριες γραµµές
για τoυς κάθετoυς
περιoρισµoύς

ECON (F) 17.01.00 PPE C5-0009/00

BERENGUER
FUSTER

Αvταλλαγή πληρoφoριώv
µε τρίτες χώρες (τρoπ.
oδηγίας 85/611/ΕΟΚ,
92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ,
93/22/ΕΟΚ)

ECON (F) 26.01.00 PSE C5-0011/00

ΟΜΑ∆Α PPE Ευρωπαϊκό σύστηµα
εθvικώv & περιφερειακώv
λoγαριασµώv SEC:
αvταλλαγή
επιτoκίωv,πρoθεσµιακές
συµβάσεις
επιτoκίωv(τρoπ.κ

ECON (F) 26.01.00 PPE C5-0018/00



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 39

∆ελτίο 14.02.2000
Πέρας της συντάξεως : 04.02.2000

- EL - PE 168.652

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

COCILOVO Επιχειρηµατικά κεφάλαια
και δηµιoυργία θέσεωv
απασχόλησης: εφαρµoγή
τoυ σχεδίoυ δράσης.
Αvακoίvωση

EMPL (A) 01.02.00 PPE C5-0320/99

REIS Επικίvδυvες oυσίες και
παρασκευάσµατα:
αζωχρωστικές στα
υφάσµατα και τα
δερµάτιvα (19η
τρoπoπoίηση)

EMPL (A) 01.02.00 PPE C5-0312/99

OOMEN-RUIJTEN Η κατάσταση τωv
διασυvoριακώv
εργαζόµεvωv

EMPL (F) 01.02.00 PPE

ROCARD Συµπληρωµατική
ασφάλιση έvαvτι
ασθεvείας

EMPL (F) 01.02.00 PSE

KRONBERGER Αvαvεώσιµες πηγές
εvέργειας: ηλεκτρική
εvέργεια και εσωτερική
αγoρά ηλεκτρικής
εvέργειας

ENVI (A) 26.01.00 NI C5-0342/99

STAES ∆ιατρoφή τωv ζώωv :
εµπoρία, κυκλoφoρία τωv
πρώτωv υλώv ζωoτρoφώv
(τρoπ. oδ. 79/373/ΕΟΚ,
96/25/ΕΚ)

ENVI (F) 11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0459/98

STAES Ζωoτρoφές: επίσηµoι
έλεγχoι (τρoπoπoίηση
oδηγίας 95/53/ΕΚ)

ENVI (F) 11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0614/98
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Επικίvδυvες oυσίες και
παρασκευάσµατα:
αζωχρωστικές στα
υφάσµατα και τα
δερµάτιvα (19η
τρoπoπoίηση)

ENVI (F) 26.01.00 GUE/
NGL

C5-0312/99

MAATEN Καπvός: παραγωγή,
παρoυσίαση, πώληση
(αvασύvταξη)

ENVI (F) 26.01.00 ELDR C5-0016/00

ΟΜΑ∆Α PPE Πρoστασία της υγείας τωv
παιδιώv: φθαλικές
εvώσεις, επικίvδυvες
oυσίες, παιχvίδια
(τρoπoπoίηση oδηγίας)

ENVI (F) 26.01.00 PPE C5-0276/99

ΟΜΑ∆Α PSE Απόφαση σχετικά µε
κoιvoτικό πλαίσιo
συvεργασίας για τηv
πρoαγωγή της αειφόρoυ
αvάπτυξης

ENVI (F) 11.01.00 PSE C5-0309/99

ΟΜΑ∆Α PPE Απασχόληση:
καταπoλέµηση τωv
διακρίσεωv, ίση
µεταχείριση µεταξύ τωv
ατόµωv

FEMM (A) 26.01.00 PPE

SMET Τυπoπoίηση της
εvηµερωτικής
εκστρατείας τωv
voικoκυριώv για τηv
άτυπη oικovoµία

FEMM (F) 26.01.00 PPE

SMET και
GRÖNER

Συvέχεια στηv πλατφόρµα
δράσης τoυ Πεκίvoυ

FEMM (F) 26.01.00 PPE
και
PSE

GALLAGHER Πρoεvταξιακή στρατηγική
για τηv Κύπρo και τη
Μάλτα

INDU (A) 27.01.00 UEN C5-0308/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

MORGANTINI Ετήσια έκθεση σχετικά µε
τηv εξαγωγή εξoπλισµώv

INDU (A) 27.01.00 GUE/
NGL

C5-0021/00

WESTENDORP Y
CABEZA

Μπαvάvες: κoιvή
oργάvωση αγoράς ΚΟΑ,
καθεστώς εισαγωγής
(τρoπ. καv. 404/93/ΕΟΚ)

INDU (A) 27.01.00 PSE C5-0277/99

WESTENDORP Y
CABEZA

Κoσσυφoπέδιo: έκτακτη
χρηµατoδoτική βoήθεια
της Κoιvότητας

INDU (A) 27.01.00 PSE C5-0045/00

ΟΜΑ∆Α PSE Καταπoλέµηση τωv
διακρίσεωv: κoιvoτικό
πρόγραµµα δράσης
2001-2006

INDU (A) 27.01.00 PSE C5-0046/00

MAAT Εvδιάµεση σύµβαση µε τo
Τoυρκµεvιστάv

INDU (F) 27.01.00 PPE C5-0338/99

MATIKAINEN-
ΚALLSTRÖM

Αυτoκιvητoβιoµηχαvία:
πέδηση τωv επιβατικώv
αυτoκιvήτωv, καvovισµός
13-Η ΕΟΚ/Ηvωµέvα
�Εθvη

INDU (F) 27.01.00 PPE

READ Κoιvωvία της
πληρoφoρίας:
πρωτoβoυλία της
Επιτρoπής για τo
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της
Λισαβόvας στις 23 & 24
Μαρτίoυ 2000

INDU (F) 27.01.00 PSE C5-0063/00

VALDIVIELSO
DE CUÉ

Πρόγραµµα MEDA,
ευρωµεσoγειακή εταιρική
σχέση (τρoπoπoίηση
καvovισµoύ 1488/96/ΕΚ)

INDU (F) 27.01.00 PPE C5-0023/00

CEDERSCHIÖLD Πρωτoβoυλία της
∆ηµoκρατίας της
Αυστρίας για τηv
καταπoλέµηση της
παιδικής πoρvoγραφίας
στo Ivτερvέτ

JURI (A) 11.01.00 PPE C5-0318/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

WALLIS Καταπoλέµηση
εγκλήµατoς:voµιµoπoίηση
εσόδωv από παράvoµες
δραστηριότητες,µovάδες
χρηµατooικ.πληρoφoριώv
(oδ.308/91/ΕΚ)

JURI (A) 11.01.00 ELDR C5-0330/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

∆ιακυβερvητική
∆ιάσκεψη ∆∆: πρoτάσεις
τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ

LIBE (A) 17.01.00 PPE C5-0329/99

FRAHM Κoιvoτικό πρόγραµµα
δράσης για τηv
υπoστήριξη της έvταξης
τωv πρoσφύγωv

LIBE (F) 17.01.00 GUE/
NGL

KIRKHOPE Πρωτoβoυλία της
∆ηµoκρατίας της
Αυστρίας για τηv
καταπoλέµηση της
παιδικής πoρvoγραφίας
στo Ivτερvέτ

LIBE (F) 17.01.00 PPE C5-0318/99

KLAMT ∆ικαίωµα στηv
oικoγεvειακή επαvέvωση

LIBE (F) 17.01.00 PPE

LEHNE Καταπoλέµηση
εγκλήµατoς:voµιµoπoίηση
εσόδωv από παράvoµες
δραστηριότητες,µovάδες
χρηµατooικ.πληρoφoριώv
(oδ.308/91/ΕΚ)

LIBE (F) 17.01.00 PPE C5-0330/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Οργάvωση Αλιείας
Βoρειoδυτικoύ
Ατλαvτικoύ (ΝΑFΟ):
έλεγχoι για τα σκάφη υπό
σηµαία µη
συµβαλλoµέvωv µερώv

PECH (F) 27.01.00 PPE C5-0041/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

∆ιατήρηση τωv
αλιευτικώv πόρωv:
πρoστασία τωv vεαρώv
θαλάσσιωv oργαvισµώv
(5η τρoπoπoίηση
καvovισµoύ)

PECH (F) 27.01.00 PPE C5-0038/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Οµάδα ΄Εγγραφο

KOCH
Απαλλαγή 1998: Γεvικός
πρoϋπoλoγισµός ΕΚ

REGI (A) 26.01.00 PPE C5-0006/99

MARKOV Απόφαση σχετικά µε
κoιvoτικό πλαίσιo
συvεργασίας για τηv
πρoαγωγή της αειφόρoυ
αvάπτυξης

REGI (A) 26.01.00 GUE/
NGL

C5-0309/99

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Συµφωvία ΕΚ/Ουγγαρίας:
oδικές και συvδυασµέvες
εµπoρευµατικές
µεταφoρές

REGI (F) 26.01.00 PPE

MAΣΤΟΡΑΚΗΣ Οδικές µεταφoρές:
συµφωvίες
ΕΚ/Ουγγαρίας,
ΕΚ/Βoυλγαρίας,
καταvoµή τωv αδειώv

REGI (F) 26.01.00 PSE C5-0335/99

ΟΜΑ∆Α PSE Συµβατικό διευρωπαϊκό
σιδηρoδρoµικό σύστηµα:
διαλειτoυργικότητα

REGI (F) 26.01.00 PSE C5-0301/99

* * *
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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:
�Εκθεση για τηv εφαρµoγή της oδηγίας 94/47/ΕΚ τoυ
Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ της 26ης
Οκτωβρίoυ 1994 σχετκά µε τηv πρoστασία τωv αγoραστώv
ως πρoς oρισµέvες πλευρές τωv συµβάσεωv πoυ αφoρoύv
τηv απόκτηση δικαιώµατoς χρήσης ακιvήτωv υπό
καθεστώς χρovoµεριστικής µίσθωσης

ENVI
JURI

SEC (99)
1795 τελ.

Σύσταση απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ µε τηv oπoία
εξoυσιoδoτείται η Επιτρoπή vα αρχίσει διαπραγµατεύσεις
σχετικά µε τρoπoπoίηση τoυ παγιoµέvoυ δασµoλoγίoυ για
τις µπαvάvες

INDU
AGRI
DEVE
JURI

SEC (99)
1820 τελ.

�Εγγραφo εργασίας τωv υπηρεσιώv της Επιτρoπής:
∆εύτερη έκθεση εvδιάµεσoυ σταδίoυ σχετικά µε τα τoπικά
σύµφωvα απασχόλησης

SEC (99)
1932 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo και τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo: Η Ευρωπαϊκή �Εvωση και τo
Μακάo: µετά τo 2000

AFET
INDU

COM (99)
484 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής: Τo περιβάλλov της Ευρώπης:
πoιες θα είvαι oι µελλovτικές κατευθύvσεις;Σφαιρική
αξιoλόγηση τoυ πρoγράµµατoς της Ευρωπαϊκής
Κoιvότητας σχετικά µε τηv πoλιτική και τη δράση για τo
περιβάλλov και τηv αειφόρo αvάπτυξη "Στόχoς η αειφoρία"

ECON
INDU
AGRI
ENVI

COM (99)
543 τελ.

�Εκθεση της Επιτρoπής, στo Συµβoύλιo, στo Ευρωπαϊκό
Κoιvoβoύλιo, στηv Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή
και στηv Επιτρoπή τωv Περιφερειώv: Οι υπoδoµές της ΕΕ
και τo πρόβληµα τωv ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv όσov
αφoρά τo �Ετoς 2000 - 1o τρίµηvo 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99)
545 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo και τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo: ∆άση και Αvάπτυξη: Η
πρoσέγγιση της ΕΚ

ENVI
AGRI
DEVE

COM (99)
554 τελ.
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Θέµα    Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο.

Επιτρoπή τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv: 28η
∆ηµoσιovoµική �Εκθεση για τo Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείo Πρoσαvατoλισµoύ και Εγγυήσεωv - ΕΓΤΠΕ -
Τµήµα Εγγυήσεωv - Οικovoµικό έτoς 1998

BUDG
AGRI
CONT

COM (99)
568 τελ.

�Εκθεση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo, στo Ευρωπαϊκό
Κoιvoβoύλιo, στηv Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή
και στηv Επιτρoπή τωv Περιφερειώv για τις συvτovισµέvες
δράσεις µε τα κράτη µέλη στov τoµέα της πoλιτικής υπέρ
τωv επιχειρήσεωv

AFET
INDU

COM (99)
569 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής: Η ασφάλεια εφoδιασµoύ σε
φυσικό αέριo της ΕΕ

ENVI
INDU

COM (99)
571 τελ.

�Εκθεση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo και τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo σχετικά µε τηv υλoπoίηση της
µακρooικovoµικής χρηµατoδoτικής συvδρoµής πρoς τρίτες
χώρες τo 1997 και 1998

DEVE
INDU

COM (99)
580 τελ.

Επιτρoπή τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv: Η κατάσταση της
γεωργίας στηv Ευρωπαϊκή �Εvωση - �Εκθεση 1998 -
Εκδίδεται σε συvδυασµό µε τη Γεvική �Εκθεση επί της
δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής �Εvωσης - 1998

AFET
CONT
INDU
AGRI

COM (99)
584 τελ.

Επιτρoπή τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv: Τέταρτη έκθεση
σχετικά µε τηv εvσωµάτωση τωv απαιτήσεωv πρoστασίας
της υγείας στις πoλιτικές της Κoιvότητας (1999)

ENVI COM (99)
587 τελ.

�Εκθεση της Επιτρoπής πρoς τηv Αρµόδια για τov
Πρoϋπoλoγισµό Αρχή σχετικά µε τηv επίπτωση στις
δαπάvες τoυ ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεωv τωv
διακυµάvσεωv της ισoτιµίας δoλαρίoυ/ευρώ - Οικovoµικό
έτoς 1999

ECON
AGRI
BUDG

COM (99)
591 τελ.

�Εκθεση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo και τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo: Πρoσωριvή έκθεση µε βάση τo
άρθρo 6(3α) της oδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και
τα απόβλητα συσκευασιώv

ENVI COM (99)
596 τελ.
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Θέµα    Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο.

�Εκθεση της Επιτρoπής στo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo και
στo Συµβoύλιo σχετικά µε τη χoρήγηση της παρέκκλισης
πoυ πρoβλέπεται στo άρθρo 19, παράγραφoς 1, της
Συvθήκης υπoβλήθηκε µε βάση τo άρθρo 12, παράγραφoς
4, της oδηγίας 94/80/ΕΚ

JURI
AFCO

COM (99)
597 τελ.

�Εκθεση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo και τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo µε θέµα: τις απαιτήσεις
εvαρµόvισης - Οδηγία 98/30/ΕΚ σχετικά µε τoυς κoιvoύς
καvόvες για τηv εσωτερική αγoρά φυσικoύ αερίoυ

ECON
JURI
ENVI
INDU

COM (99)
612 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo και τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo: Συµµετoχή της Ευρωπαϊκής
Κoιvότητας στις Περιφερειακές Οργαvώσεις Αλιείας
(ΠΟΑ)

BUDG
ENVI
PECH

COM (99)
613 τελ.

�Εκθεση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo και τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo: Εξέταση τoυ εvιαίoυ µηχαvισµoύ
µεσoπρόθεσµης oικovoµικής στήριξης τoυ ισoζυγίoυ
πληρωµώv τωv κρατώv µελώv - Kαvovισµός αριθ.
88/1969/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ

ECON COM (99)
628 τελ.

�Εκθεση της Επιτρoπής πρoς τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo,
τo Συµβoύλιo, τηv Ευρωπαϊκή Κεvτρική Τράπεζα και τηv
Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή: Πρόγραµµα δράσης
για τις χρηµατoπιστωτικές υπηρεσίες - �Εκθεση επί της
πρoόδoυ

JURI
ENVI
ECON

COM (99)
630 τελ.

�Εκθεση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo, στo Ευρωπαϊκό
Κoιvoβoύλιo, στηv Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή
και στηv Επιτρoπή τωv Περιφερειώv: Οι υπoδoµές της ΕΕ
και τo πρόβληµα τωv ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv όσov
αφoρά τo �Ετoς 2000 - �Εκθεση της Επιτρoπής - ∆εύτερo
τρίµηvo 1999

COM (99)
639 τελ.
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Θέµα    Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo, στo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, στηv Οικovoµική και Κoιvωvική
Επιτρoπή και στηv Επιτρoπή τωv Περιφερειώv: Σχέδιo
κoιvoτικής στήριξης της καταπoλέµησης τoυ vτόπιvγκ στov
αθλητισµό

LIBE
INDU
ENVI
CULT

COM (99)
643 τελ.

�Εκθεση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo, στo Ευρωπαϊκό
Κoιvoβoύλιo, στηv Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή
και στηv Επιτρoπή τωv Περιφερειώv: Οι υπoδoµές της ΕΕ
και τo πρόβληµα τωv υπoλoγιστώv όσov αφoρά τo έτoς
2000 - Q3

ECON
REGI
INDU

COM (99)
651 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo και στo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo σχετικά µε τηv παρoχή κoιvoτικής
βoήθειας στη διαδικασία σταθερoπoίησης και σύvδεσης για
oρισµέvες χώρες της Νoτιoαvατoλικής Ευρώπης -
Πρόγραµµα CARA (COMMUNITY ASSOCIATION AND
RECONSTRUCTION ASSISTANCE) - Κατευθυvτήριες
γραµµές και ρυθµίσεις της παρoχής βoήθειας πρoς τηv
Αλβαvία, τη Βoσvία-Ερζεγoβίvη, τηv Κρoατία, τηv πρώηv
Γιoυγκoσλαβική ∆ηµoκρατία της Μακεδovίας και τηv
Οµoσπovδιακή ∆ηµoκρατία της Γιoυγκoσλαβίας, στo
πλαίσιo τoυ µελλovτικoύ πρoγράµµατoς CARA 2000-2006

BUDG
LIBE
INDU
AFET

COM (99)
661 τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα    Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο.

Τρoπoπoιηµέvη πρόταση oδηγίας τoυ Συµβoυλίoυ για τηv
πρoσέγγιση τωv voµoθεσιώv τωv κρατώv µελώv σχετικά
µε τη µεταφoρά επικίvδυvωv εµπoρευµάτωv µε σκάφη
εσωτερικής vαυσιπλo�ας

ENVI
REGI

COM (99)
563 τελ.
COD 970193

Τρoπoπoιηµέvη πρόταση καvovισµoύ τoυ Συµβoυλίoυ για
τηv τρoπoπoίηση τoυ καvovισµoύ (ΕΚ) αριθ. 1628/96
σχετικά µε τη βoήθεια στη Βoσvία-Ερζεγoβίvη, στηv
Κρoατία, στηv Οµoσπovδιακκή ∆ηµoκρατία της
Γιoυγκoσλαβίας και στηv πρώηv Γιoυγκoσλαβική
∆ηµoκρατία της Μακεδovίας, ιδίως όσov αφoρά τη
δηµιoυργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τηv
Αvασυγκρότηση

BUDG
CONT
INDU
AFET

COM (99)
609 τελ.
CNS 990132

Τρoπoπoιηµέvη πρόταση oδηγίας τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv
εκχώρηση µεταφoρικoύ έργoυ τωv σιδηρoδρoµικώv
υπoδoµώv και τηv επιβoλή επιβαρύvσεωv για τη χρήση
σιδηρoδρoµικώv υπoδoµώv καθώς και τηv πιστoπoίηση
ασφάλειας

ECON
REGI

COM (99)
616 τελ.
COD 980267

* * *
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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 17 ΕΩΣ ΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000
(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 πράξεις

Συνοπτική απεικόνιση των νοµοθετικών εργασιών στη διαδικασία συναπόφασης
ΣΥΝ(COD) Ι: 1η ανάγνωση ΣΥΝ (COD) ΙΙ: 2η ανάγνωση

Επίκαιρα, επείγοντα και σηµαντικά θέµατα: Άλλες νοµοθετικές πράξεις
γεωγραφική κατανοµή

                         1. ΝΑΚ  2. ΑΚΕ  3. ΝΑ Ασία  4. Κίνα  5. Μέση Ανατολή                         1. εκθέσεις άλλων οργάνων
                         6. Λατινική Αµερική                                                                                    2. ∆ηλώσεις άλλων οργάνων
                                          3. επίκαιρα και επείγοντα θέµατα

           4. προφορικές ερωτήσεις

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πρώτη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροπoπoιήσεις επί της voµoθετικής πρότασης

ΝΟΜΙ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C5-0067/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/7
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Τρoπoπoιηµέvη πρόταση  oδηγίας τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τηv αvάληψη και τηv άσκηση δραστηριότητας πιστωτικώv ιδρυµάτωv (κωδικoπoιηµέvη έκδoση)
COM(1999)0109 - C5-0067/99 - 1997/0357
                                                
1 Το 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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ΝΟΜΙ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C4-0212/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/7
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πρόταση  oδηγίας τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ για τηv πρoσέγγιση τωv
voµoθεσιώv τωv κρατώv µελώv σχετικά µε τηv επισήµαvση, τηv παρoυσίαση και τη διαφήµιση
τωv τρoφίµωv (κωδικoπoιηµέvη έκδoση)
COM(1999)0113 - C4-0212/99 - 1999/0090

♦ Έγκριση µε τρoπoπoιήσεις επί της voµoθετικής πρότασης

ΠΕΡΦ/ Koch (A5-0104/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/11
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-063
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 4
Νοµοθετικό ψήφισµα για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 94/55/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων
COM(99)0158 - C5-0004/99 - 1999/0083

ΒΕΕΕ/ Turmes (A5-0102/1999)
20.1.2000 ΣΠ σελ. II/5
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-059
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 19
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαµπτήρες
φθορισµού
COM(1999)0296 - C5-0010/99 - 1999/0127
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∆εύτερη ανάγνωση

♦ Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΠΕΡΦ/Koch (A5-0105/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/9
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-053, 2-085
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 1
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 εναρµόνιση των όρων εξέτασης των συµβούλων ασφαλείας για τις οδικές, σιδηροδροµικές και
εσωτερικές πλωτές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων
5563/1/1999 - C5-0208/99 - 1998/0106

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

♦  Έγκριση χωρίς  τρoπoπoιήσεις επί της voµoθετικής πρότασης

ΝΟΜΙ/ ∆ιαδικασία χωρίς έκθεση (C4-0018/1998)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/7
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πρόταση  καvovισµoύ (ΕΚ, Ευρατόµ) τoυ Συµβoυλίoυ για τηv εφαρµoγή της απόφασης
94/728/ΕΚ, Ευρατoµ για τo σύστηµα τωv ιδίωv πόρωv τωv Κoιvoτήτωv (κωδικoπoιηµέvη έκδoση)
COM(1997)0652 - C4-0018/98 - 1997/0352

ΑΛΙΕ/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0106/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/8
Θέση του Συµβουλίου  : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου το οποίο καθορίζει τις
αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική αντιστάθµιση που προβλέπεται στη συµφωνία µεταξύ
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε όσον αφορά την αλιεία
στα ανοικτά του Σάο Τοµέ για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 1999 έως 31 Μαΐου 2002
COM(1999)0550 - C5-0305/99 - 1999/0228
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♦ Έγκριση µε τρoπoπoιήσεις επί της voµoθετικής πρότασης

ΑΛΙΕ/ Miguelez Ramos (A5-0094/1999)
21.1.2000 ΣΠ σελ. II/5
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 5-033, 5-036
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 2
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την ενίσχυση του διαλόγου µεταξύ του κλάδου
και των οικείων κύκλων µε αντικείµενο την κοινή αλιευτική πολιτική
COM(1999) 382 - C5-0145/1999 - 1999/0163

ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

♦ ∆ιαδικασία  απαλλαγής

ΕΛΕΓ/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 ΣΠ σελ. II/7
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-288
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την οποία χορηγείται απαλλαγή στην Επιτροπή όσον
αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος
1997 για τα τµήµατα I-Κοινοβούλιο, II-Συµβούλιο, III-Επιτροπή, IV-∆ικαστήριο και V-Ελεγκτικό
Συνέδριο
 SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-
0352/1998

ΕΛΕΓ/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 ΣΠ σελ. II/9
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-288
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το κλείσιµο των λογαριασµών που αφορούν
την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 1997
για τα τµήµατα I-Κοινοβούλιο, II-Συµβούλιο, III-Επιτροπή, IV-∆ικαστήριο και V-Ελεγκτικό
Συνέδριο
SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-0352/1998
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ΕΛΕΓ/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 ΣΠ σελ. II/12
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-288
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις που αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 1997

ΕΛΕΓ/ van Hulten (A5-0001/2000)
19.1.2000 ΣΠ σελ. II/19
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-314
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις συνέχειες που δόθηκαν στη δεύτερη
έκθεση της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων για τη µεταρρύθµιση της Επιτροπής

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

♦ κατόπιν δηλώσεων άλλων οργάνων

ΕΕΕ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, Ε∆∆, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0028, 0030, 0039, 0041, 0043,
0044 et 0057/2000)2

20.1.2000 ΣΠ σελ. II/14
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-123, 2-149
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε το
ναυάγιο του Erika

ΕΕΕ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, EDD, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0029, 0031, 0040, 0042, 0051 et
0058/2000)3

20.1.2000 ΣΠ σελ. II/18
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-153, 2-173
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις πρόσφατες καταιγίδες στην Ευρώπη

                                                
2 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
3 το αυτό.
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ΕΕΕ, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0024, 0025, 0027, 0033, 0035 et
0075/2000)4

20.1.2000 ΣΠ σελ. II/20
Θέση του Συµβουλίου  : ΠΠ 3-065
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-104
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση
Ανατολή

♦ κατόπιν προφορικών ερωτήσεων

ΦΙΛ, ΕΣΚ (B5-0026 et 0036/2000)5

21.1.2000 ΣΠ σελ. II/7
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 5-044, 5-050
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τους εργαζόµένους στον τοµέα της
ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κολοµβία

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

ΠΕΡΦ/ Schroedter (A5-0108/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/14
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-091
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Τα
διαρθρωτικά ταµεία και ο συντονισµός τους µε το Ταµείο Συνοχής: κατευθυντήριες γραµµές για τα
προγράµµατα της περιόδου 2000-2006»
COM(1999)344 - C5-0122/1999 - 1999/2127

ΠΕΡΦ/ Berend (A5-0107/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/22
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-107
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την έκτη περιοδική έκθεση για την κοινωνική
και οικονοµική κατάσταση και ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
SEC(1999) 66 - C5-0120/1999 - 1999/2123

                                                
4 το αυτό
5  Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 59

∆ελτίο 14.02.2000
Πέρας της συντάξεως : 04.02.2000

- EL - PE 168.652

ΟΙΚΟ/ Rapkay (A5-0078/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/33
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-050
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την XXVIII έκθεση της Επιτροπής επί της
πολιτικής ανταγωνισµού - 1998
SEC(1999)0743 - C5-0121/99 - 1999/2124

ΟΙΚΟ/ Jonckheer (A5-0087/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/38
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-050
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την έβδοµη έκθεση για τις κρατικές
ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη µεταποίηση και ορισµένους άλλους τοµείς της
οικονοµίας
COM(1999)0148 - C5-0107/1999 - 1999/2110

ΟΙΚΟ/ Langen (A5-0073/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/43
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-050
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής που αφορά την
εφαρµογή της απόφασής της αριθ. 2496/96/ΕΚΑΧ της 18ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τη
θέσπιση κοινοτικών κανόνων για τις ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα (κώδικας
ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα) το έτος 1998
COM(1999)094 - C5-0104/1999 - 1999/2107

ΑΛΙΕ/ Cunha (A5-0096/1999)
20.1.2000 ΣΠ σελ. II/22
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-047
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τα αποτελέσµατα των πολυετών
προγραµµάτων προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους στα τέλη του 1997
COM(1999)175 - C5-0109/1999 - 1999/2112
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♦  κατόπιν έκθεσης που εκπονήθηκε µετά τη λεγόµενη «προνοµοθετική» διαβούλευση επί θέµατος
που εµπίπτει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΕΕ

ΟΙΚΟ/ von Wogau (A5-0069/1999)
18.1.2000 ΣΠ σελ. II/28
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-050
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο για τον εκσυγχρονισµό των
κανόνων εφαρµογής των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης ΕΚ
COM(1999)0101 - C5-0105/1999 - 1999/2108

♦ κατόπιν επικαίρων, επειγόντων και σηµαντικών θεµάτων

ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0048, 0065, 0067, 0080 et 0082/2000)6

20.1.2000 ΣΠ σελ. II/25
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-110, 4-115
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στην Τσετσενία

ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ (B5-0049, 0063, 0077 et 0087/2000)7

20.1.2000 ΣΠ σελ. II/28
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-124
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού

ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ (B5-0052, 0066 et 0069/2000)8

20.1.2000 ΣΠ σελ. II/30
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-155
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε  τις πρόσφατες βιαιοπραγίες στην Άνω
Αίγυπτο

                                                
6 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
7  το αυτό.
8  Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
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ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0050, 0064, 0079 et 0083/2000)9

20.1.2000 ΣΠ σελ. II/32
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-155
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
στην Κίνα

ΕΕΕ, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0038, 0053, 0062, 0070, 0074 et
0084/2000)10

20.1.2000 ΣΠ σελ. II/34
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-155
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τους αιχµαλώτους του πολέµου του Κόλπου

ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0078, 0081 et 0088/2000)11
20.1.2000 ΣΠ σελ. II/35
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-155
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων
που συνδέονται µε το έργο άντλησης πετρελαίου και κατασκευής αγωγού στο Τσαντ και το
Καµερούν

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0034, 0054, 0059, 0071 et 0073/2000)12

20.1.2000 ΣΠ σελ. II/37
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-168
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις νήσους Μολούκες στην Ινδονησία

ΕΕΕ, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0047, 0055, 0060, 0072, 0076 et
0086/2000)13

20.1.2000 ΣΠ σελ. II/39
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-179
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις καταστροφικές πληµµύρες στη
Βενεζουέλα

                                                
9  το αυτό.
10 το αυτό.
11 το αυτό.
12 το αυτό.
13  το αυτό.
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♦  κατόπιν εφαρµογής του άρθρου 192 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας –
Νοµοθετική πρωτοβουλία

ΕΛΕΓ/ Theato (A5-0002/2000)
19.1.2000 ΣΠ σελ. II/5
Θέση του Συµβουλίου  : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-076
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχει συστάσεις του Κοινοβουλίου προς την
Επιτροπή σχετικά µε την καθιέρωση ποινικής προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της
Ένωσης

* * *
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Β. ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0003/00) 18 και 19 Ιανουαρίου 2000

     30  ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Ιωάννης
ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ

Κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στη σεισµογενή
Τουρκία

H-0780/99

William NEWTON
DUNN

∆ιαφάνεια απόφασης του Συµβουλίου H-0784/99

Jonas SJÖSTEDT Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΕ H-0822/99

Pernille FRAHM ∆ηµόσια πρόσβαση στα έγγραφα H-0010/00

Josu ORTUONDO
LARREA

Πρόταση Κανονισµού για τον καθορισµό του Συνόλου
Επιτρεπoµένων Αλιευµάτων ορισµένων πληθυσµών
ιχθύων για το έτος 2000 (Περίπτωση της αντσούγιας)

H-0785/99

 Αλέξανδρος
ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Μέτρα για την αντιµετώπιση της συνεχιζόµενης
εθνοκάθαρσης σε βάρος Σέρβων και Ροµ στο
Κοσσυφοπέδιο

H-0788/99

Pat GALLAGHER Νέα πρωτοβουλία INTERREG H-0796/99

Liam HYLAND Γεωργία και Πορτογαλική Προεδρία H-0798/99

Brian CROWLEY Η αντιµετώπιση της έλλειψης στέγης και η
Πορτογαλική Προεδρία

H-0799/99

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού

H-0009/00

Niall ANDREWS H Πορτογαλική Προεδρία και η αναπτυξιακή πολιτική H-0801/99

Ιωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Ευρωπαϊκός πολιτισµός H-0809/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης H-0814/99

 Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Προεδρία του Συµβουλίου H-0005/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Ιωάννης
ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ

Κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στη σεισµογενή
Τουρκία

H-0781/99

David BOWE Οπλα που περιέχουν µη εµπλουτισµένο ουράνιο H-0786/99

Thomas MANN Ορισµός αντιπροσώπου της Ευρωπαïκής Eνωσης για το
Θιβέτ

H-0793/99

Eija-Riitta KORHOLA H απόρριψη εκ µέρους της Επιτροπής της νοµοθεσίας
για χρηστή διοίκηση εντός της ΕΕ

H-0795/99

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

κ. PATTEN

 Maj THEORIN Ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών
µεταξύ των φύλων στην πολιτική αναπτυξιακής
βοήθειας της ΕΕ

H-0829/99

 Bernd POSSELT Βοήθεια για την Κεντρική Ασία H-0831/99

κα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ελληνικό σχέδιο δράσης για την Απασχόληση H-0778/99

Jens-Peter BONDE Η δανική ρύθµιση προσυνταξιοδότησης H-0782/99

Gerard COLLINS Οδηγία για τον χρόνο εργασίας H-0791/99
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

María AVILÉS PEREA Μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών και
γυναικών

H-0805/99

Εµµανουήλ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL H-0807/99

Michael CASHMAN Aρθρο 13 της ΣΕΕ και Απασχόληση H-0808/99

María IZQUIERDO
ROJO

Προώθηση της απασχόλησης των γυναικών στις
µειονεκτικότερες περιοχές

H-0813/99

Jan ANDERSSON Τα σχέδια της Επιτροπής όσον αφορά την παρουσίαση
ενός νέου προγράµµατος κοινωνικής δράσης

H-0817/99

Anneli HULTHÉN Οι δυνατότητες συµµετοχής των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες στην ελεύθερη διακίνηση στην ΕΕ

H-0819/99

Ole KRARUP Εφαρµογή της Οδηγίας για την απόσπαση εργαζοµένων
96/71/EK

H-0006/00

* * *
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Changed Web and E-Mail Addresses
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