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Πολιτικές Οµάδες

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

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

Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία

ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ
GUE/NGL

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

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

Επιτροπές

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

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

Υποθέσεων
ΟΙΚΟ/ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
ΝΟΜΙ/JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς
ΒΙΟΜ/ITRE 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/RETT 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\05A2000_ΕL
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι ο Ασκών την Προεδρία, κ. Daniel DUCARME και ο κ. Jacques  POOS,
Κοσµήτορας, διένειµαν προς ενηµέρωση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις
ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αριθ. 03/2000 : ∆ιανοµή εφηµερίδων και εγγράφων

Αριθ. 06/2000 : Κινητός εξοπλισµός των γραφείων των βουλευτών στις Βρυξέλλες και το
Στρασβούργο

Αριθ. 07/2000 : Ώρες λειτουργίας του "Ιδιωτικού κυλικείου των βουλευτών" από την πλευρά
της εισόδου των αιθουσών υποδοχής των βουλευτών στο κτήριο ASP των
Βρυξελλών

Αριθ. 10/2000 : Ερωτηµατολόγιο

Αριθ. 11/2000 : Χρονοδιάγραµµα των επισήµων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου το 2000

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

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

Βρυξέλλες : Κτίριο Paul-Henri Spaak            (PHS),  8β/66  Tηλ.  43722

* * *
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

Κατά τη συνεδρίαση της ολοµέλειας της 14ης Απριλίου 2000,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε
γνώση του διορισµού του:

κ.  Πέτρου ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΕΣΚ/Ελλάδα)

ως µέλους της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ
από 12 Απριλίου 2000.

____________________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥΗ∆ΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Staffan BURENSTAM LINDER  (PPE/DE-Σουηδία)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 16 Απριλίου 2000.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 14ης Απριλίου 2000.

____________________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΕΛΛΗΝΙ∆ΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
----------------------------------------------------------------------------------------

Κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 14ης Απριλίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε
γνώση της εκλογής:

της κυρίας Μυρσίνης ΖΟΡΜΠΑ

σε αντικατάσταση του κ. Πέτρου ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΕΣΚ/Ελλάδα), µε ισχύ από 13 Απριλίου 2000.

____________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΣΟΥΗ∆ΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
-------------------------------------------------------------------------------------

Κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 23ης Μαΐου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση
της εκλογής:

της κυρίας Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN

σε αντικατάσταση του κ. Staffan BURENSTAM LINDER (PPE/DE-Σουηδία), µε ισχύ από 16
Απριλίου 2000.

____________________



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ10

PE 168.655- ΕL -∆ελτίο  15.05.2000
Πέρας της συντάξεως : 05.05.2000

ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0216/00)  11 και 12 Απριλίου 2000

21 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ευστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ Κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την Τουρκία

H-0255/00

Εµµανουήλ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καταπατήσεις  Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων από την
Τουρκία

H-0286/00

Ιωάννης ΘΕΩΝΑΣ Συνέχιση της φίµωσης της ελευθερίας έκφρασης και της
παραβίασης του κράτους δικαίου από την Τουρκία

H-0299/00

Κωνσταντίνος
ΑΛΥΣΣΑΝ∆ΡΑΚΗΣ

Κατάφωρη παραβίαση των δικαιωµάτων και διώξεις σε
βάρος των Ασσυρίων-Χαλδαίων στην Τουρκία

H-0294/00

Αλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Νέα ένταση στο Κοσσυφοπέδιο H-0262/00

Ιωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ Προστασία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο
Κοσσυφοπέδιο

H-0279/00

Jan ANDERSSON Κοινές δράσεις για το συντονισµό της ανάπτυξης των
τεχνολογιών της πληροφορίας (ΤΠ)

H-0274/00

María IZQUIERDO ROJO Οι γυναίκες στα νέα όργανα λήψεως αποφάσεων της
ΚΕΠΠΑ

H-0275/00

Eija-Riitta KORHOLA Συµµετοχή ερευνητικών φορέων των αναπτυσσοµένων
χωρών στα ερευνητικά προγράµµατα για το περιβάλλον
που χρηµατοδοτεί η ΕΕ

H-0276/00

Esko SEPPÄNEN Συµπερίληψη της κοινής αµυντικής πολιτικής στην
ηµερήσια διάταξη της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης

H-0277/00

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Παραβίαση του δικαιώµατος της ελευθερίας έκφρασης H-0283/00
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Per-Arne ARVIDSSON ∆υνατότητα των ατόµων που υποβάλλονται σε
αιµοκάθαρση να ταξιδεύουν εντός της ΕΕ

H-0293/00

Pasqualina
NAPOLETANO

Μέτρα για την προστασία της σοκολάτας H-0298/00

Richard CORBETT Συµµετοχή της Επιτροπής στη Στρατιωτική Επιτροπή
του Συµβουλίου

H-0306/00

Mary BANOTTI ∆ικαιώµατα του παιδιού H-0307/00

΄Αννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Αλβανικά δίκτυα πορνείας στην Ευρώπη H-0289/00

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

κα SCHREYER

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

María IZQUIERDO
ROJO

Η χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων της εξωτερικής
πολιτικής στο Κοσσυφοπέδιο από τον προϋπολογισµό
του γεωργικού τοµέα

H-0272/00

Göran FÄRM ∆ιαρθρωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
αντιµετώπιση των καθυστερήσεων στις πληρωµές

H-0287/00

κ. KINNOCK

Martin CALLANAN Θεσµική µεταρρύθµιση H-0332/00

Christopher HEATON-
HARRIS

Θεσµική αναµόρφωση H-0342/00

κ. BYRNE

Lone DYBKJÆR "Møllegårdens Vivaldi" - Πόνι Shetland H-0284/00

* * *
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Απρίλιος  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 31 11 18 6 2 0 0 κ. SEIXAS DA COSTA

Επιτροπή 62 10 47 5 5 0 0
κ. FISCHLER, κ. PATTEN,
κ. VERHEUGEN, κ. VITORINO,
κα SCHREYER, κ. KINNOCK,
κ. BYRNE

Σύνολο 93 21 65 11 7 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - 2000 1

Αριθ. Αριθ.
PE

Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

1/2000 168.519 GROSSETÊTE Σχετικά µε την καταπολέµηση του πόνου 21.01.2000 21.04.2000 64

2/2000 289.155 COSSUTTA, MANISCO Σχετικά µε την αναγγελθείσα παύση της
λειτουργίας του εργοστασίου της Goodyear στην
Ιταλία

21.02.2000 21.05.2000 16

3/2000 289.159 DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

Σχετικά µε τη µνήµη του Ολοκαυτώµατος 01.03.2000 01.06.2000 81

                                                
1 Κατάσταση στις  14.04.2000
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Αριθ. Αριθ.
PE

Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

4/2000 289.664 DEVA, VAN ORDEN, CORRIE,
KHANBΗAI

Σχετικά µε τη Ζιµπάµπουε 20.03.2000 20.06.2000 21

5/2000 289.668 KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÖM, SUOMINEN,
VATANEN, KΟRHOLA

Σχετικά µε τη χρησιµοποίηση συντοµογραφιών 22.03.2000 22.06.2000 17

6/2000 290.101 VILLIERS Σχετικά µε την Κύπρο 29.03.2000 29.06.2000 18

7/2000 290.403 MUSCARDINI Σχετικά µε το εµπάργκο στο Ιράκ 10.04.2000 20.07.2000 7
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

31/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την Κορεατική Χερσόνησο

Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για τις προτάσεις περί ειρήνης και επανένωσης της
Κορεατικής Χερσονήσου τις οποίες έκανε ο Πρόεδρος κ. Kim Dae-jung την 9η Μαρτίου στο
Βερολίνο. Η σχετική δήλωσή του στο Βερολίνο προσφέρει σαφείς τρόπους προώθησης της
κατάστασης και, γι'αυτό, η ΕΕ καλεί τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας να ανταποκριθεί θετικά και
εποικοδοµητικά, χωρίς να θέσει όρους. Είναι θέµα ζωτικής σηµασίας για τη διαδικασία αυτή το να
υπάρξει ουσιαστικός και άµεσος διάλογος µεταξύ Βορείου και Νοτίου Κορέας.

Η ΕΕ καλεί επίσης τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που
προσφέρει η σχεδιαζόµενη συνάντηση υψηλού επιπέδου µε τις ΗΠΑ, προκειµένου να µειωθεί η
ένταση και να ενισχυθεί η σταθερότητα της περιοχής.

Η εποικοδοµητική προσέγγιση εκ µέρους της χώρας αυτής στα δύο αυτά θέµατα έχει επίσης καίρια
σηµασία για την ανάπτυξη των σχέσεών της µε τις χώρες της ΕΕ και την ίδια την ΕΕ ως σύνολο.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ,
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου εντάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

* * *

32/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την έκδοση του
Mladen Naletilic (Tuta) στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στη Χάγη

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την απόφαση της κυβέρνησης της Κροατίας να εκδώσει στη Χάγη
τον Mladen Naletilic (Tuta), προκειµένου να δικασθεί από το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για την πρώην
Γιουγκοσλαβία για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας στη Νότια Βοσνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη χειρονοµία της κυβέρνησης της Κροατίας, η οποία είναι
σύµφωνη µε τις δεσµεύσεις της νέας ηγεσίας της Κροατίας για την επίτευξη σηµαντικής προόδου
όσον αφορά το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε, στη δήλωση του Συµβουλίου της 24ης Ιανουαρίου και σε πρόσφατες
επαφές υψηλού επιπέδου, ότι η τήρηση των διεθνών δεσµεύσεων εκ µέρους της Κροατίας, και
ιδίως η πλήρης συνεργασία µε το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, µαζί µε
ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις στον πολιτικό και στον οικονοµικό τοµέα, αποτελούν προϋποθέσεις
για την προσέγγιση της Κροατίας στις ευρωπαϊκές διαρθρώσεις.

* * *

33/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

σχετικά µε τη δολοφονία του βουλευτή του Μπουρούντι κ. Gabriel Gisabwamana
Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία περιήλθαν πληρέστερες πληροφορίες για τις συνθήκες του
θανάτου του κ. Gabriel Gisabwamana, Μέλους της µεταβατικής εθνοσυνέλευσης, τη νύχτα της
20ής προς την 21η Νοεµβρίου 1999, εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της.

Πέρα από τη συγκίνηση που προκαλεί ο θάνατος ενός ανθρώπου, η ΕΕ θεωρεί ότι η διάπραξη µιας
τέτοιας βιαιοπραγίας κατά ενός εκπροσώπου του έθνους του Μπουρούντι, µέλους ενός οργάνου
που είχε αναλάβει τις εσωτερικές συνοµιλίες, έχει έναν ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτήρα.

Υπενθυµίζει ότι η άσκηση οποιασδήποτε µορφής βίας, όποιοι κι αν είναι οι δράστες της, θα είναι
οπωσδήποτε επιζήµια για την επιδίωξη της ειρήνης και θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση των
συνοµιλιών.

Εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο φερόµενος ως δράστης αυτής της πράξης
βρίσκεται στα χέρια των δικαστικών αρχών και επιθυµεί να δικαστεί σύµφωνα µε το νόµο.

Ζητά από τις ανώτατες αρχές του κράτους να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να
αποφευχθούν παρόµοιες πράξεις βίας στο µέλλον.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία επίσης συνδεδεµένες χώρες καθώς και οι χώρες της
ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συνυπογράφουν αυτή τη δήλωση.

* * *
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34/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη σύλληψη του
κ. Nurberdy Nurmamedov και του γιού του

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2000

Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για τη σύλληψη, στις 5 Ιανουαρίου 2000, του κ. Nurberdy, αρχηγού της
οργάνωσης "Agzyrbilik" µε την κατηγορία δηµιουργίας ταραχών και απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Εκφράζει επίσης τη λύπη της για τη σύλληψη, αργότερα τον Ιανουάριο, του γιού του Murad, µε την
κατηγορία ένοπλης δηµιουργίας ταραχών. Η ΕΕ καλεί τις αρχές του Τουρκµενιστάν να
επανεξετάσουν επειγόντως την υπόθεση των δύο αυτών ατόµων και να επιτρέψουν τη συµµετοχή
διεθνών παρατηρητών στη διαδικασία αυτή.

Ζητεί επίσης να επιτραπεί στις ευρωπαϊκές πρεσβείες του Ασχαµπάντ και στους αντιπροσώπους
του ∆ΕΕΣ να έρθουν σε άµεση επαφή µε τον κ. Nurmamedov και το γιό του.

∆εδοµένου ότι δεν έχει διατυπωθεί καµµία καταγγελία εκ µέρους ιδιωτών εις βάρος του
κ. Nurberdy Nurmamedov και του γιού του Murad, η ΕΕ καλεί τις αρχές του Τουρκµενιστάν να
τους αποφυλακίσουν έως ότου επανεξετασθεί η υπόθεσή τους.

Η ΕΕ κρίνει ότι είναι υπέρτατες οι αρχές που έθεσε ο ΟΑΣΕ στο έγγραφο της Κοπεγχάγης του
1990, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εγκαθίδρυση ελεύθερου, ανεξάρτητου και αποτελεσµατικού
δικαστικού συστήµατος καθώς και τους όρους κράτησης, και εκφράζει την ελπίδα ότι οι αρχές του
Τουρκµενιστάν θα συµµορφωθούν µε τα πρότυπα αυτά. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ καλεί τις αρχές
του Τουρκµενιστάν να επιτρέψουν σε ξένους αντιπροσώπους να παρακολουθήσουν την υπόθεση
αυτή.

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

* * *

35/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις προεδρικές εκλογές στη Σενεγάλη που πραγµατοποιήθηκαν στις 19 Μαρτίου 2000

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαινεί τον ελεύθερο, δίκαιο και διαφανή τρόπο µε τον οποίο διεξήχθησαν οι
προεδρικές εκλογές στη Σενεγάλη, γεγονός που επιβεβαιώνει απόλυτα τη ζωτικότητα της
πλουραλιστικής δηµοκρατίας στη χώρα.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει το λαό της Σενεγάλης για τον ειρηνικό και πειθαρχηµένο τρόπο µε
τον οποίο συµµετέσχε στις εκλογές και τον ενθαρρύνει να συνεχίσει να επιδεικνύει το ίδιο πνεύµα
διαλόγου, κατανόησης και ανεκτικότητας κατά τη νέα φάση της πολιτικής ζωής της χώρας του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει επίσης τις αρχές της Σενεγάλης για την προσήλωσή τους στην
ενίσχυση της δηµοκρατίας και του πολιτικού πλουραλισµού στη χώρα και παραµένει έτοιµη να
συνδράµει στις προσπάθειές τους για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης και της ευηµερίας
της χώρας, εις όφελος όλου του πληθυσµού της.

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

* * *

36/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την εκλογή του κ. Βλαντιµήρ Πούτιν ως Προέδρου της Ρωσίας

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον κ. Βλαντιµήρ Πούτιν για την εκλογή του ως Προέδρου της
Ρωσικής Οµοσπονδίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι η εκλογή του κ. Βλαντιµήρ Πούτιν θα δώσει νέα ώθηση στις
εταιρικές σχέσεις µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχύσει
το διάλογο σε όλα τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει ότι ο κ. Βλαντιµήρ Πούτιν θα συνεχίσει να πορεύεται στην οδό των
αποφασιστικών οικονοµικών και δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων σε ολόκληρη τη Ρωσική
Οµοσπονδία. Σ' αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η βελτίωση του κλίµατος
όσον αφορά τις επενδύσεις στη Ρωσία έχουν πρωταρχική σηµασία. Η λήξη των σοβαρών
παραβιάσεων της συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα συνέβαλε σ' αυτό το στόχο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η εκλογή του κ. Βλαντιµήρ Πούτιν ως Προέδρου της Ρωσικής
Οµοσπονδίας θα οδηγήσει στην επίτευξη διαρκούς και συνολικής πολιτικής και ειρηνικής
διευθέτησης και στον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τσετσενία, όπως αναφέρεται
στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας στις 23/24 Μαρτίου 2000.

* * *
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37/2000
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την κατάσταση του κ. Alpha Condé
Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε την επίσηµη ανακοίνωση της εισαγγελίας της Γουινέας σχετικά µε
την έναρξη, στις 12 Απριλίου 2000, της δίκης του κ. Alpha Condé, ο οποίος κρατείται από τον
∆εκέµβριο του 1998.

Η ΕΕ εύχεται να διεξαχθεί η δίκη του κ. Alpha Condé κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή, µε πλήρη
τήρηση των κανόνων δικαίου, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί για τον κ. Condé η δυνατότητα να
υπερασπισθεί τον εαυτό του έναντι κάθε κατηγορίας που του απαγγέλλεται.

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

* * *

Το κείµενο της ∆ήλωσης 38/2000 δεν ήταν διαθέσιµο κατά το πέρας της συντάξεως του παρόντος
∆ελτίου.

39/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την Πορεία την Ηµέρα της Ανεξαρτησίας, στις 25 Μαρτίου στο Μίνσκ

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2000

Η ΕΕ αποδοκιµάζει την απρόκλητη και δυσανάλογη χρήση βίας εκ µέρους των αρχών της
Λευκορωσίας για την απαγόρευση της πορείας που είχε διοργανωθεί από την αντιπολίτευση στις
25 Μαρτίου στο Μίνσκ, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τον ειρηνικό και ήσυχο χαρακτήρα της
τελευταίας πορείας στις 15 Μαρτίου.

Η ΕΕ εκφράζει τη βαθειά λύπη της για τις τυχαίες συλλήψεις στις οποίες προέβησαν οι δυνάµεις
ασφαλείας την ηµέρα εκείνη στις οποίες συµπεριλαµβάνονταν Λευκορώσοι περαστικοί,
συµµετέχοντες στην πορεία, δηµοσιογράφοι καθώς και ξένοι παρατηρητές, µεταξύ των οποίων
ένας διπλωµατικός υπάλληλος, ένας βουλευτής και εκπρόσωποι του ξένου τύπου.

Η ΕΕ τονίζει ότι παρόµοια γεγονότα απηχούν την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στη Λευκορωσία.
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Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ καλεί τις λευκορωσικές αρχές να µην ασκήσουν διώξεις και να
απελευθερώσουν αµέσως τα πρόσωπα που συνελήφθησαν από τις αρχές ασφαλείας και κρατούνται
ακόµη για τη συµµετοχή τους στην πορεία καθώς και εκείνα που έχουν ήδη καταδικασθεί.

Ταυτόχρονα, οι λευκορωσικές αρχές καλούνται να ερευνήσουν λεπτοµερώς τον αδέξιο χειρισµό
της πορείας και ιδίως τις αναφορές ότι ορισµένα άτοµα τέθηκαν υπό κράτησιν πριν από την πορεία
καθώς και ότι ορισµένοι κρατούµενοι κακοποιήθηκαν.

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις λευκορωσικές αρχές να µην ασκήσουν διώξεις
κατά των κ.κ. Λεµπέντκο, Ιβασέκεβιτς και Μπελένκι. Η ΕΕ υπενθυµίζει στις λευκορωσικές αρχές
προηγούµενα παρόµοια αιτήµατά της όσον αφορά µέλη της αντιπολίτευσης όπως οι κ.κ. Στάτκεβιτς
και Σούκιν για τη συµµετοχή τους στην Πορεία για την Ελευθερία Ι τον Οκτώβριο του 1999.

Η ΕΕ καλεί τις λευκορωσικές αρχές να άρουν την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Η απαγόρευση
αποτελεί αδικαιολόγητο περιορισµό της ελευθερίας έκφρασης καθώς και της ελευθερίας του
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι των Λευκορώσων πολιτών.

Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν σοβαρές ανησυχίες και δεν συµβάλλουν στη δηµιουργία κλίµατος
εµπιστοσύνης στα πλαίσια της διαδικασίας διαλόγου. Η ΕΕ υπενθυµίζει στις λευκορωσικές αρχές
ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η έναρξη πραγµατικού πολιτικού διαλόγου αποτελούν σηµαντικά
στοιχεία της πολιτικής της έναντι της Λευκορωσίας.

Η ΕΕ επιθυµεί επίσης να υπενθυµίσει στις λευκορωσικές αρχές ότι η ∆ήλωση ΟΑΣΕ της
Κωνσταντινούπολης, την οποία υπέγραψε η Λευκορωσία, τονίζει ότι µόνον ο πραγµατικός
πολιτικός διάλογος µπορεί να ανοίξει τον δρόµο στη Λευκορωσία για ελεύθερες και δηµοκρατικές
εκλογές µε τις οποίες θα θεµελιωθεί η πραγµατική δηµοκρατία. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι οι
λευκορωσικές αρχές θα ακολουθήσουν τον δρόµο αυτό.

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

* * *
40/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την αναστολή
των εκτελέσεων στις Φιλιππίνες
Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί σηµαντικό βήµα προς
την ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τη σταδιακή ανάπτυξη των ανθρώπινων
δικαιωµάτων και επιβεβαιώνει ότι στόχος της είναι να επιδιώξει την παγκόσµια κατάργησή της ή
τουλάχιστον την αναστολή των εκτελέσεων ως πρώτο βήµα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
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Σ' αυτή τη συνάρτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του Προέδρου
Joseph Estrada να αναστείλει τις εκτελέσεις και ελπίζει ότι η απόφαση αυτή θα παραταθεί µετά το
τέλος του έτους και θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα προς τη µελλοντική κατάργηση της θανατικής
ποινής στις Φιλιππίνες.

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

* * *

Το κείµενο της ∆ήλωσης 41/2000 δεν ήταν διαθέσιµο κατά το πέρας της συντάξεως του παρόντος
∆ελτίου.

42/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την απόφαση του Ουκρανικού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου όσον αφορά
την συνταγµατικότητα του δηµοψηφίσµατος το οποίο θα διεξαχθεί στις 16 Απριλίου

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την
απόφαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Ουκρανίας όσον αφορά την συνταγµατικότητα της
διεξαγωγής του πανουκρανικού δηµοψηφίσµατος σχετικά µε την Πρωτοβουλία του Λαού το οποίο
πρόκειται να διεξαχθεί στις 16 Απριλίου 2000. Η απόφαση αυτή αποτελεί θετική εξέλιξη η οποία
παρέχει ενθαρρυντικά σηµεία της αποτελεσµατικής λειτουργίας των ουκρανικών δηµοκρατικών
θεσµών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ελπίδα ότι το δηµοψήφισµα θα υπηρετήσει τους στόχους του
ουκρανικού λαού για την προαγωγή της δηµοκρατίας στην Ουκρανία, σύµφωνα µε τις αρχές του
ΟΑΣΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά την ορθή διακυβέρνηση και την
τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει την
συνεργασία µεταξύ του Προέδρου, της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας για την
αντιµετώπιση της επείγουσας πρόκλησης που συνιστά η οικονοµική µεταρρύθµιση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις ουκρανικές αρχές να επιτρέψουν ελεύθερη και αµερόληπτη
εκστρατεία και εκλογική διαδικασία όσον αφορά το δηµοψήφισµα, συµπεριλαµβανοµένης της
δίκαιας πρόσβασης όλων των ενδιαφεροµένων µερών στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης και, ιδίως,
στην τηλεόραση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει στις ουκρανικές αρχές ότι η χωρίς περιορισµούς πρόσβαση του
τύπου και των ξένων αντιπροσώπων ως παρατηρητών της όλης διαδικασίας του δηµοψηφίσµατος
αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την εγγύηση της επιτυχίας του.

* * *
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43/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την Καµπότζη :
∆ικαστήριο των Κόκκινων Κµερ

Bρυξέλλες, 10 Απριλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τον συνεχιζόµενο διάλογο µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και των
αρχών της Καµπότζης σχετικά µε το προτεινόµενο ∆ικαστήριο των Κόκκινων Κµερ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί µε µεγάλο ενδιαφέρον τη διαδικασία που θα οδηγήσει στις
δίκες στο πλαίσιο αυτού του ∆ικαστηρίου. Υπενθυµίζει ότι το ∆ικαστήριο αυτό πρέπει να πληροί
διεθνή κριτήρια δικαιοσύνης, αµεροληψίας και ευθυδικίας και να υποστηρίζεται από τα Ηνωµένα
Έθνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες των Ηνωµένων Εθνών και των αρχών
της Καµπότζης για την ταχεία επίτευξη συµφωνίας.

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

* * *

44/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης,
σχετικά µε την εκλογική διαδικασία στο Περού

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά την εκλογική διαδικασία στο Περού και παροτρύνει τις
εθνικές αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο λαός του Περού θα
εκφράσει τη θέλησή του ελεύθερα και δηµοκρατικά, χωρίς κανενός είδους πιέσεις.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί µεγάλες ανησυχίες όσον αφορά ορισµένες
πλευρές της διεξαγωγής των εκλογών, ελπίζει ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την
ψηφοφορία της 9ης Απριλίου θα είναι ελεύθερες και αδιάβλητες, σύµφωνες προς τα διεθνή
πρότυπα.

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

* * *

45/2000
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∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την κατάσταση στη ∆ηµοκρατία του Κογκό

Βρυξέλλες,  12 Απριλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τη συνεχιζόµενη ένταση στη
∆ηµοκρατία του Κογκό και καλεί εκ νέου όλα τα µέρη στη σύγκρουση να σταµατήσουν αµέσως
κάθε στρατιωτική δράση και να σεβασθούν πλήρως τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν δυνάµει της
Συµφωνίας τους Λουσάκας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά τη Συµφωνία της Λουσάκας και
είναι πρόθυµη να συνεχίσει να επικουρεί τις αφρικανικές προσπάθειες και να υποστηρίξει τα
Ηνωµένα Έθνη για τη διαχείριση της κρίσης και την αποκατάσταση της ειρήνης και της
σταθερότητας στη ∆ηµοκρατία του Κογκό µε πολιτικά, διπλωµατικά και οικονοµικά µέσα. Για το
σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει την προηγούµενη απόφασή της για υποστήριξη της
ΜΣΕ (Μικτής Στρατιωτικής Επιτροπής) καθώς και του µεσολαβητικού ρόλου του πρώην
Προέδρου Κατουµίλε Μασίρε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει, ωστόσο, ότι την τελική ευθύνη για την εφαρµογή της Συµφωνίας της
Λουσάκας εξακολουθούν να έχουν τα ίδια τα µέρη εξασφαλίζοντας, µεταξύ άλλων, τη δηµιουργία
συνθηκών που θα επιτρέψουν την γρήγορη ανάπτυξη της Αποστολής Παρατηρητών των ΗΕ.

* * *

Το κείµενο της ∆ήλωσης 46/2000 δεν ήταν διαθέσιµο κατά το πέρας της συντάξεως του παρόντος
∆ελτίου.

47/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το πόρισµα που εξεδόθη κατά τη δίκη του πρώην βουλευτή Ναβάζ Σαρίφ

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2000

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι, κατά τα φαινόµενα, η δίκη διεξήχθη κατά τρόπο διαφανή και ανεπηρέαστο,
όπως δήλωσε και η ίδια η υπεράσπιση.

Παρά ταύτα, ορισµένες πλευρές του ευρύτερου δικαστικού περιγύρου προξένησαν ανησυχία, όπως
ο όρκος πίστεως των δικαστών στην "Προσωρινή Συνταγµατική Τάξη" και η προσθήκη µετά τα
γεγονότα, νέων νόµων περί αεροπειρατείας στη νοµοθεσία περί τροµοκρατίας.

Η ΕΕ θα ήθελε να τονίσει ότι θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την έφεση ενώπιον του Ανωτάτου
∆ικαστηρίου που ήσκησε η υπεράσπιση κατά της εν λόγω απόφασης.
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Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

* * *
48/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την αναγγελία διεξαγωγής συνόδου κορυφής ανάµεσα στις δύο Κορέες

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την ταυτόχρονη αναγγελία διεξαγωγής συνόδου κορυφής µεταξύ
του Προέδρου Κιµ Ντάε Γιουνγκ και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Άµυνας Κιµ Γιόνγκ ΙΙ.

Από µακρού χρόνου υπέρµαχος του άµεσου διαλόγου ανάµεσα στις δύο Κορέες, η ΕΕ θεωρεί ότι
αυτή η άνοδος κορυφής θα αποτελέσει σηµαντικό ιστορικό γεγονός µε µεγάλες δυνατότητες για τη
χαλάρωση των εντάσεων στη Χερσόνησο της Κορέας.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στην πολιτική ανάληψης δεσµεύσεων και τις προτάσεις
σχετικά µε την ειρήνη και την επανένωση στην κορεατική χερσόνησο στις οποίες προέβη ο
Πρόεδρος Κιµ Ντάε Γιουνγκ στις 9 Μαρτίου στο Βερολίνο.

Η ΕΕ εκφράζει την ελπίδα ότι η σύνοδος κορυφής θα αποτελέσει ορόσηµο στη διαδικασία για
µόνιµη συµφιλίωση στη Χερσόνησο καθώς και για την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή.

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, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

* * *
49/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάσταση στη Γκάµπια

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε µε ανησυχία, γνώση των πρόσφατων συγκρούσεων στην Γκάµπια,
µεταξύ σπουδαστών και δυνάµεων ασφαλείας και εκφράζει βαθύτατη λύπη για το γεγονός ότι
οδήγησαν σε σοβαρούς τραυµατισµούς και θανάτους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να διαβεβαιωθεί από την Κυβέρνηση της Γκάµπια ότι τα
φηµολογούµενα περιστατικά που προκάλεσαν τις ταραχές εκδικάζονται χωρίς προκαταλήψεις. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι οι λόγοι που οδήγησαν στις εν λόγω ταραχές θα
αντιµετωπισθούν µε το διάλογο και µε ειρηνικό και οµαλό τρόπο.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της Γκάµπια να επιδείξουν µέγιστη µετριοπάθεια κατά τη
διατήρηση ή αποκατάσταση της δηµόσιας τάξης, σύµφωνα µε την ανάγκη σεβασµού των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου.

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

* * *

50/2000
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που είναι συνδεδεµένες µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Κύπρου και της Μάλτας, επίσης συνδεδεµένων χωρών,

και των χωρών της ΕΖΕΣ, µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
σχετικά µε την Αιθιοπία και την Ερυθραία

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2000

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Κύπρος και η Μάλτα, επίσης συνδεδεµένες χώρες, και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης
1999/206/ΚΕΠΠΑ που καθορίστηκε από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 Μαρτίου
1999 βάσει του άρθρου 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε την Αιθιοπία και
την Ερυθραία, όπως παρατάθηκε από την κοινή θέση 2000/230/ΚΕΠΠΑ στις 20 Μαρτίου 2000. Θα
µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να συµµορφώνονται προς την εν λόγω κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και χαιρετίζει αυτή τη δέσµευση.

* * *
51/2000

∆ήλωση της Προεδρία εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την πρόοδο του διατογκολικού διαλόγου

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την κύρωση του νέου εκλογικού κώδικα
στο Τόγκο και ενθαρρύνει όλα τα µέρη του διατογκολικού διαλόγου να συµµετάσχουν ενεργώς
στην Επιτροπή Ίσης Εκπροσώπησης για την παρακολούθηση, καθώς και στη δηµιουργία της
Ανεξάρτητης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής.

Όταν δηµιουργηθεί η Ανεξάρτητη Εθνική Εκλογική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι θα
υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να ορισθεί η ηµεροµηνία των εκλογών, όπως προβλέπεται από τη
συµφωνία-πλαίσιο του Λοµέ.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι είναι πρόθυµη να εξακολουθήσει να στηρίζει τις εργασίες των
διαµεσολαβητών εφόσον το θελήσουν όλα τα µέρη του διατογκολικού διαλόγου, καθώς και να
εξετάσει τις δυνατότητες για οικονοµική υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας εφόσον οι
τογκολοί εταίροι δεχθούν την αρχή της βοήθειας προκειµένου να προσδιορισθούν τα µέτρα αυτά
στο Λοµέ.

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

* * *

52/2000

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας και

των χωρών ΕΖΕΣ µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε
τη ∆ιάσκεψη αναθεώρησης του 2000 των Συµβαλλοµένων Μερών

της Συνθήκης περί µη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων
Bρυξέλλες, 18 Απριλίου 2000

Οι συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος,
Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι
συµµερίζονται τους στόχους της Κοινής θέσης που καθόρισε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις 13 Απριλίου 2000 σχετικά µε τη ∆ιάσκεψη αναθεώρησης του 2000 των
Συµβαλλοµένων Μερών της Συνθήκης περί µη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων (NPT). Θα
εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση των εθνικών πολιτικών τους προς την εν λόγω Κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει αυτή τη δέσµευση και τη δέχεται µε ικανοποίηση.

* * *
53/2000
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την επανεκλογή

του Προέδρου Έντουαρντ Σεβαρντνάτζε της Γεωργίας
Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον κ. Έντουαρντ Σεβαρντνάτζε για την επανεκλογή του ως
Προέδρου της Γεωργίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι η παραµονή του κ. Έντουαρντ Σεβαρντνάτζε στο αξίωµά του θα
συµβάλει στη σταθερότητα και στην προώθηση των πολιτικών, οικονοµικών και νοµοθετικών
µεταρρυθµίσεων, µε στόχο να εδραιωθεί στη Γεωργία µία κοινωνία δηµοκρατική και
προσανατολισµένη στην οικονοµία της αγοράς.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει ότι η επανεκλογή του κ. Έντουαρντ Σεβαρντνάτζε θα προαγάγει
την εταιρική σχέση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας.

Εν τούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται διότι η εκλογική διαδικασία δεν έλαβε χώρα σύµφωνα µε
τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Γεωργία ως κράτος που συµµετέχει στον ΟΑΣΕ και στο
Συµβούλιο της Ευρώπης. Επί πλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι
η Γεωργία δεν έχει ακόµη εν προκειµένω εφαρµόσει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Συνεργασίας του Οκτωβρίου 1999 και της Επιτροπής Συνεργασίας του Φεβρουαρίου 2000.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δήλωση που εξέδωσε ο ΟΑΣΕ στις 10 Απριλίου 2000, σχετικά
µε τα προκαταρκτικά πορίσµατα και συµπεράσµατα για τις προεδρικές εκλογές στη Γεωργία. Στη
συνάρτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιµάζει τις σοβαρές παρατυπίες κατά τη διεξαγωγή
αυτών των εκλογών, µεταξύ άλλων τα περιστατικά νοθείας, παραποίησης της πληροφόρησης,
έλλειψης διαφάνειας στην καταµέτρηση των ψήφων και την κατάρτιση των πινάκων, καθώς και τα
διάφορα εµπόδια που αντιµετώπισαν οι διεθνείς παρατηρητές. Με τις εκλογές αυτές
υπογραµµίζεται η ανάγκη να προωθήσει η Γεωργία τη µεταρρύθµιση του εκλογικού της
συστήµατος σε στενή συνεργασία µε τον ΟΑΣΕ.

* * *

54/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Γουατεµάλα

Βρυξέλλες,  26 Aπριλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θυµάται τον Επίσκοπο Gerardi µε το µεγαλύτερο σεβασµό τώρα που είναι η
δεύτερη επέτειος της βάρβαρης και φρικτής δολοφονίας του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την
απόφαση του Προέδρου Portillo να ονοµασθεί στο εξής η ηµέρα αυτή "Ηµέρα Αξιοπρέπειας για τα
Θύµατα της Βίας" και ελπίζει ότι θα γίνει ηµέρα ιδιαίτερης σηµασίας για όλους τους πολίτες της
Γουατεµάλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης εκφράζει την ικανοποίησή της για την
αποφασιστικότητα του Προέδρου προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι πραγµατικοί υπεύθυνοι για
τη δολοφονία του Επισκόπου Gerardi θα δικασθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση και αναµένει ότι η
κυβέρνηση της Γουατεµάλας θα εγγυηθεί στις αρµόδιες αρχές πλήρη ανεξαρτησία και ελευθερία
κατά τη διερεύνηση του εγκλήµατος αυτού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους πολίτες της Γουατεµάλας να διατηρήσουν το µέγιστο
σεβασµό προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου και ενθαρρύνει τις αρχές της
Γουατεµάλας, όπως ήδη υποσχέθηκε ο Πρόεδρος, µεταξύ άλλων και στην οµιλία του, να
ενσωµατώσουν τις συστάσεις της Επιτροπής για την Αλήθεια καθώς και των εκθέσεων για την
Ανάκτηση της Ιστορικής Μνήµης στην κυβερνητική πολιτική (REHMI). Η Ευρωπαϊκή Ένωση
επίσης καλεί όλους του πολίτες της Γουατεµάλας, και ειδικότερα τις αρχές τους, να καταβάλουν
αποφασιστικές προσπάθειες προκειµένου να συνεχισθεί η εφαρµογή των ειρηνευτικών συµφωνιών
ώστε να υπάρξει µια δικαιότερη, σταθερότερη και πιο αρµονική κοινωνία.

* * *
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∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 1

•  Σηµείωµα της Προεδρίας για την Απασχόληση, τις Οικονοµικές Μεταρρυθµίσεις και την
Κοινωνική Συνοχή - Για µια Ευρώπη της Καινοτοµίας και των Γνώσεων
(5256/00 + ADD 1 COR 1 (en)) (∆ιανεµήθηκε σε όλους τους Βουλευτές)

•  Έκθεση της Επιτροπής
eEurope � Μια Κοινωνία των Πληροφοριών για Όλους
(6978/00)(COM(1999)0687 - C5-0063/00)

•  Συµβολή της Επιτροπής
Μια ηµερήσια διάταξη οικονοµικής και κοινωνικής ανανέωσης για την Ευρώπη
(6602/00)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις κοινοτικές πολιτικές για την υποστήριξη της
απασχόλησης
(6714/00) (COM(2000)0078)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : «Να οικοδοµήσουµε µια Ευρώπη χωρίς αποκλεισµούς»
(6715/00) (COM(2000)0079)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : Κοινωνικές τάσεις : προοπτικές και προκλήσεις
(6716/00) (COM(2000)0082)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : Στρατηγικές για τις θέσεις εργασίας στην κοινωνία της
πληροφορίας
(6193/00) (COM(2000)0048)

•  Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την οικονοµική µεταρρύθµιση :
Έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαιαγορών
(5795/00) (COM(2000)0026)

•  Συµβολή του Συµβουλίου (ECOFIN)
(6631/1/00 REV 1)

•  Συµβολή του Συµβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις)
(6966/00)

                                                
1 Τα προπαρασκευαστικά έγγραφα σχετικά µε την απασχόληση, την οικονοµική µεταρρύθµιση και την
κοινωνική συνοχή παρατίθενται στις ιστοσελίδες της Προεδρίας : http://www.portugal.ue-2000.pt/
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•  Συµβολή του Συµβουλίου (Εσωτερική Αγορά) : ∆ιαδικασία Οικονοµικής Μεταρρύθµισης του
Κάρντιφ : πτυχές εσωτερικής αγοράς
(7130/00)

•  Γνώµη της Επιτροπής Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας
(6557/00)

•  Έκθεση της Προεδρίας µε τίτλο «Ενίσχυση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας
και Άµυνας»
(6933/00)

•  Έκθεση σχετικά µε τα ∆υτικά Βαλκάνια, υποβληθείσα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από τον
Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο µαζί µε την Επιτροπή
(SN 2032/2/00 REV 2)

•  Σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε
την πρόοδο που σηµείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 1999

          (6648/00 + COR 1 (gr))

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

ALMEIDA
GARRETT
(PPE)

Τροποποίηση της απ.του ΕΚ τις
9/3/94 για το καθεστώς & τους
γενικούς όρους άσκησης των
καθηκόντων του ∆ιαµεσολαβητή

AFCO (O) 17.04.00

FERBER
(PPE)

Τροποποίηση της απ.του ΕΚ τις
9/3/94 για το καθεστώς & τους
γενικούς όρους άσκησης των
καθηκόντων του ∆ιαµεσολαβητή

BUDG (Γ) 19.04.00

Οµάδα
PSE

∆ράση κατά των ναρκών κατά
προσωπικού: αυξηµένη συµβολή της
΄Ενωσης. Ανακοίνωση και
κανονισµός

BUDG (Γ) 19.04.00 C5-0158/00

POMES RUIZ
(PPE)

Μεταρρύθµιση της Επιτροπής:
σχέδιο δράσης σε 2 µέρη. Λευκή
Βίβλος

CONT (O) 19.04.00

Οµάδα
PSE

Οι εργασίες της Συνέλευσης ΄Ισης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ

DEVE (O) 18.04.00

PAULSEN
(ELDR)

∆ιατροφή των ζώων: επίσηµοι
έλεγχοι, ανεπιθύµητες ουσίες και
προϊόντα (τροποποίηση οδηγίας
95/53/ΕΚ)

ENVI (O) 18.04.00 C5-0165/00

CORBEY
(PSE)

Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια των
τροφίµων

ITRE (Γ) 19.04.00 C5-0136/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Εκπαίδευση και κατάρτιση:
διδασκαλία και µάθηση, προς την
κοινωνία της γνώσης, εφαρµογή του
Λευκού Βιβλίου

ITRE (Γ) 19.04.00 C5-0145/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Εκπαίδευση και κατάρτιση:
καινοτοµία και νέες τεχνολογίες.

ITRE (Γ) 19.04.00 C5-0147/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GALLAGHER
(UEN)

Η κοινή αλιευτική πολιτική απέναντι
στην πρόκληση της
παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας

ITRE (Γ) 19.04.00

GALLAGHER
(UEN)

Κοινή αλιευτική πολιτική µετά το
έτος 2002: περιφερειακές συσκέψεις
κατά την περίοδο 1998-1999.
΄Εκθεση

ITRE (Γ) 19.04.00 C5-0110/00

Οµάδα
EDD

Οπτικοακουστικός τοµέας: µέσα
ενηµέρωσης και ψηφιακή
τεχνολογία.

ITRE (Γ) 19.04.00 C5-0144/00

MOMBAUR
(PPE)

Ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια και
φυσικό αέριο: ελευθέρωση των
αγορών (οδηγίες 96/92/ΕΚ,
98/30/ΕΚ)

ITRE (O) 19.04.00 C5-0163/00

McNALLY
(PSE)

Ενεργειακή απόδοση: εξοπλισµός
γραφείου και τεχνολογίας
επικοινωνιών, πρόγραµµα
επισήµανσης

ITRE (O) 19.04.00 C5-0061/00

TAJANI
(PPE)

Οπτικοακουστικός τοµέας: µέσα
ενηµέρωσης και ψηφιακή
τεχνολογία.

JURI (Γ) 18.04.00 C5-0144/00

TITLEY
(PSE)

Ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια και
φυσικό αέριο: ελευθέρωση των
αγορών (οδηγίες 96/92/ΕΚ,
98/30/ΕΚ)

JURI (Γ) 18.04.00 C5-0163/00

LEHNE
(PPE)

Η προσέγγιση του αστικού και
εµπορικού δικαίου των κρατών
µελών

JURI (O) 18.04.00

LEHNE
(PPE)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής
ασυλίας του κ. Cohn-Bendit

JURI (O) 18.04.00 IMM002109

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής
ασυλίας του κ. Brie

JURI (O) 18.04.00 IMM002096
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

MESSNER
(VERTS/ALE)

Ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα,
εκποµπές αερίων φαινοµένου
θερµοκηπίου: πρόγραµµα για την
αλλαγή του κλίµατος, ΕΠΑΚ.

RETT (Γ) 19.04.00 C5-0192/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Η ασφάλεια και τα αίτια των
ατυχηµάτων στις αλιευτικές
δραστηριότητες

RETT (Γ) 19.04.00

HATZIDAKIS
(PPE)

Οδικές µεταφορές, εθνικές και
διεθνείς µεταφορές: µέγιστες
διαστάσεις και βάρος (τροπ. οδηγίας
96/53/ΕΚ)

RETT (O) 19.04.00 C5-0164/00

HATZIDAKIS
(PPE)

Ασφάλεια των πλοίων: απαιτήσεις
για πετρελαιοφόρα µονού κύτους

RETT (O) 19.04.00 C5-0173/00

JARZEMBOWSKI
(PPE)

Σιδηροδροµικές µεταφορές:
ανάπτυξη των κοινοτικών
σιδηροδρόµων (τροπ. οδ.
91/440/ΕΟΚ)

RETT (O) 19.04.00 C4-0561/98

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Ασφάλεια των πλοίων: οργανισµοί
επιθεώρησης πλοίων (τροποποίηση
οδηγίας 94/57/ΕΚ)

RETT (O) 19.04.00 C5-0175/00

SWOBODA
(PSE)

Σιδηροδροµικές µεταφορές:άδειες σε
σιδηροδρ. Επιχειρήσεις (τροπ. οδ.
95/18/ΕΚ),ικανότητα και
τιµολόγηση υποδοµών

RETT (O) 19.04.00 C4-0562/98

SWOBODA
(PSE)

Σιδηροδροµικές µεταφορές:άδειες σε
σιδηροδρ. Επιχειρήσεις (τροπ. οδ.
95/18/ΕΚ),ικανότητα και
τιµολόγηση υποδοµών

RETT (O) 19.04.00 C4-0563/98

Οµάδα
PSE

Αεροπορικές µεταφορές: πολιτική
αεροπορία, τεχνικοί κανόνες και
διοικητικές διαδικασίες

RETT (O) 19.04.00 C5-0170/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PSE

Ασφάλεια των πλοίων: διεθνή
πρότυπα για τα πλοία που κάνουν
χρήση κοινοτικών λιµένων
(τροποποίηση οδηγίας)

RETT (O) 19.04.00 C5-0174/00

* * *
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38

PE 168.655- ΕL -∆ελτίο  15.05.2000
Πέρας της συντάξεως : 05.05.2000

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα     Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

τΕγγραφo εργασίας της Επιτρoπής σχετικά µε τη σύσταση
Ευρωπαϊκoύ Εξωδικαστικoύ ∆ικτύoυ (ΕΕ∆) (EJ-NET)

JURI SEC (00)
405 τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτρoπή: Η µεταρρύθµιση της Επιτρoπής -
Συµβoυλευτικό έγγραφo(Τόµoς I) - Πρόγραµµα δράσης
(Τόµoς II)

ΟΛΕΣ
CONT

COM (00)
10 τελ.

τΕγγραφo εργασίας της Επιτρoπής: "Η Επιτρoπή και oι µη
κυβερvητικoί oργαvισµoί: oικoδόµηση ισχυρότερης
εταιρικής σχέσης

TOUT
CONT

COM (00)
11 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo σχετικά µε
τα επιχειρησιακά συµπεράσµατα - Κoιvoτική διαδικασία
σταθερoπoίησης και σύvδεσης για τις χώρες της
Νoτιoαvατoλικής Ευρώπης, Βoσvία-Ερζεγoβίvη, Κρoατία,
Οµoσπovδιακή ∆ηµoκρατία της Γιoυγκoσλαβίας, Πρώηv
Γιoυγκoσλαβική ∆ηµoκρατία της Μακεδovίας και Αλβαvία

ITRE
AFET

COM (00)
49 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo και τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo: "Αvάπτυξη στεvότερωv σχέσεωv
µεταξύ της Ivδovησίας και της Ευρωπαϊκής τΕvωσης

BUDG
ITRE
DEVE
AFET

COM (00)
50 τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτρoπή: Πράσιvη Βίβλoς της Επιτρoπής:
Νoµική συvδρoµή σε αστικές υπoθέσεις: Πρoβλήµατα πoυ
αvτιµετωπίζoυv oι διάδικoι διασυvoριακής διαφoράς

JURI
LIBE

COM (00)
51 τελ.

Πρώτη έκθεση της Επιτρoπής πρoς τo Ευρωπαϊκό
Κoιvoβoύλιo και τo Συµβoύλιo για τηv εφαρµoγή της
oδηγίας σχετικά µε τα ίδια κεφάλαια τωv πιστωτικώv
ιδρυµάτωv (89/299/ΕΟΚ)

JURI
ECON

COM (00)
74 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής: Κoιvoτικές πoλιτικές για τηv
υπoστήριξη της απασχόλησης

ECON
JURI
ITRE

FEMM
CULT
EMPL

COM (00)
78 τελ.
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Θέµα     Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Αvακoίvωση της Επιτρoπής: Κoιvωvικές τάσεις:
Πρooπτικές και πρoκλήσεις

ECON
JURI
ITRE

FEMM
CULT
EMPL

COM (00)
82 τελ.

τΕκθεση της Επιτρoπής σχετικά µε τηv εφαρµoγή τo 1999
της απόφασης αριθ. 2496/96/ΕΚΑΧ της 18ης ∆εκεµβρίoυ
1996 για τη θέσπιση κoιvoτικώv καvόvωv για τις
εvισχύσεις πρoς τη βιoµηχαvία σιδήρoυ και χάλυβα
(Κώδικας εvισχύσεωv στη βιoµηχαvία σιδήρoυ και χάλυβα)

ECON COM (00)
83 τελ.

τΕκθεση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo σχετικά µε τηv
εφαρµoγή τoυ άρθρoυ 7 της oδηγίας 86/362/ΕΟΚ τoυ
Συµβoυλίoυ και τoυ άρθρoυ 4 της oδηγίας 90/642/ΕΟΚ τoυ
Συµβoυλίoυ για τov έλεγχo τωv καταλoίπωv
φυτoφαρµάκωv

AGRI
ENVI

COM (00)
98 τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτρoπή: τΕκθεση: Οι εργασιακές σχέσεις
στηv Ευρώπη - 2000 - ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

EMPL COM (00)
113 τελ.

Αvακoίvωση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo, στo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, στηv Οικovoµική και Κoιvωvική
Επιτρoπή και στηv Επιτρoπή τωv Περιφερειώv:
Πρoτεραιότητες στηv oδική ασφάλειας στηv ΕΕ - τΕκθεση
πρoόδoυ και ιεράρχηση δράσεωv

RETT COM (00)
125 τελ.

τΕκθεση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo και τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo µε αvτικείµεvo τις καταγγελίες
καταvαλωτώv σε σχέση µε τις εξ απoστάσεως πωλήσεις και
τη συγκριτική διαφήµιση (άρθρo 17 της oδηγίας 97/7/ΕΚ
για τις εξ απoστάσεως συµβάσεις και άρθρo 2 της oδηγίας
97/55/ΕΚ σχετικά µε τη συγκριτική διαφήµιση)

ENVI
JURI

COM (00)
127 τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτρoπή: eEurope- Μια κoιvωvία
πληρoφoριώv για όλoυς - τΕκθεση πρoόδoυ για τo έκτακτo
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σχετικά µε τηv απασχόληση, τις
oικovoµικές µεταρρυθµίσεις και τηv κoιvωvική συvoχή -
Πρoς µια Ευρώπη στηριζόµεvη στηv καιvoτoµία και τη
γvώση - Λισαβόvα, 23 και 24 Μαρτίoυ 2000

EMPL
ITRE

COM (00)
130 τελ.
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Θέµα     Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

τΕκθεση της Επιτρoπής: 23η Ετήσια έκθεση
δραστηριoτήτωv της Συµβoυλευτικής Επιτρoπής για τηv
ασφάλεια, τηv υγιειvή και τηv πρoστασία της υγείας στo
χώρo εργασίας 1998

ITRE
EMPL

COM (00)
132 τελ.

τΕκθεση της Επιτρoπής πρoς τo Συµβoύλιo και τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo: Χρηµατoδoτικό µέσo "European
Community Investment Partners" (ECIP) - τΕκθεση
Πρoόδoυ για τo έτoς 1998

CONT
ITRE
DEVE

COM (00)
135 τελ.

τΕκθεση της Επιτρoπής πρoς τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo
και τo Συµβoύλιo σχετικά µε τηv εµπειρία πoυ απoκτήθηκε
κατά τηv εφαρµoγή της oδηγίας 92/59/ΕΟΚ για τη γεvική
ασφάλεια τωv πρoϊόvτωv

JURI
ITRE
ENVI

COM (00)
140 τελ.

τΕκθεση της Επιτρoπής για τηv εφαρµoγή τωv Γεvικώv
Πρoσαvατoλισµώv τωv Οικovoµικώv Πoλιτικώv τoυ έτoυς
1999

EMPL
ECON

COM (00)
143 τελ.

τΕκθεση της Επιτρoπής µε αvτικείµεvo τα µέτρα πρoς
εφαρµoγή τoυ άρθρoυ 299 εδάφιo 2 - Οι εξόχως
απόκεvτρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής τΕvωσης

TOUT
RETT

COM (00)
147 τελ.

τΕγγραφo εργασίας της Επιτρoπής: ∆ηµιoυργία τoυ
ovόµατoς τoµέα αvωτάτoυ επιπέδoυ .EU στo ∆ιαδίκτυo
(Internet)

JURI
ENVI
ITRE

COM (00)
153 τελ.

τΕκθεση για τηv κoιvωvική πρoστασία στηv Ευρώπη τo
1999

FEMM
EMPL

COM (00)
163 τελ.

Εvδιάµεση έκθεση της Επιτρoπής στo Συµβoύλιo, στo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, στηv Οικovoµική και Κoιvωvική
Επιτρoπή και στηv Επιτρoπή τωv Περιφερειώv σχετικά µε
τηv εφαρµoγή τoυ πρoγράµµατoς κoιvoτικής δράσης για
τηv πρoαγωγή, εvηµέρωση, διαπαιδαγώγηση και κατάρτιση
σε θέµατα υγείας (1996-2000)

ITRE
EMPL
AGRI
ENVI

COM (00)
165 τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτρoπή: Πρόγραµµα Phare - Ετήσια τΕκθεση
1998

AFET
ITRE

COM (00)
183 τελ.
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Τροποποιηµένες προτάσεις (΄Αρθρο 252 (δ) της Συνθήκης EK)

Θέµα     Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τρoπoπoιηµέvη πρόταση καvovισµoύ τoυ Συµβoυλίoυ για
τηv επίδoση και τηv κoιvoπoίηση στα κράτη µέλη
δικαστικώv και εξωδίκωv πράξεωv σε αστικές ή εµπoρικές
υπoθέσεις

JURI
LIBE

COM (00)
75 τελ.
CNS 990102

Τρoπoπoιηµέvη πρόταση καvovισµoύ τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τη θέσπιση τoυ συστήµατoς "Eurodac" για τηv
αvτιπαραβoλή τωv δακτυλικώv απoτυπωµάτωv τωv
αιτoύvτωv άσυλo και oρισµέvωv άλλωv αλλoδαπώv

JURI
LIBE

COM (00)
100 τελ.
CNS 990116

Τρoπoπoιηµέvη πρόταση καvovισµoύ τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τηv εφαρµoγή δράσεωv πoυ απoβλέπoυv στηv
εµβάθυvση της τελωvειακής έvωσης ΕΚ-Τoυρκίας - περί
τρoπoπoιήσεως της πρότασης της Επιτρoπής

BUDG
ITRE
AFET

COM (00)
141 τελ.
CNS 980299

Τρoπoπoιηµέvη πρόταση καvovισµoύ τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τη διεθvή δικαιoδoσία και τηv αvαγvώριση και
εκτέλεση απoφάσεωv σε γαµικές διαφoρές και διαφoρές
γovικής µέριµvας τωv κoιvώv τέκvωv - περί
τρoπoπoιήσεως της πρότασης της Επιτρoπής

JURI
LIBE

COM (00)
151 τελ.
CNS 990110

* * *
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

AΠ : άλλες πράξεις
∆ΣΓ : διαδικασία σύµφωνης γνώµης
γνωµ. ΕΠΙΤΡ : γνώµη της Επιτροπής επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συµβουλίου

∆ΙΑΒ: διαδικασία διαβούλευσης
ΠΠ : πλήρη Πλήρη Πρακτικά των συνεδριάσεων ολοµελείας
LEX-ΣΥΜΒ: τελική πράξη που ενέκρινε το Συµβούλιο
LEX-ΕΚ : τελική πράξη που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
LEX ΕΚ-ΣΥΜΒ:τελική πράξη που εγκρίθηκε µε συναπόφαση
προσ. ΣΥΜΒ : κοινός προσανατολισµός του Συµβουλίου
ΕΚ 1η : διαδικασία συναπόφασης, Κοινοβούλιο, 1η ανάγνωση
ΕΚ 2η : διαδικασία συναπόφασης, Κοινοβούλιο, 2η ανάγνωση
ΕΚ 3η : διαδικασία συναπόφασης, Κοινοβούλιο, 3η ανάγνωση
θεση ΣΥΜΒ: κοινή θέση του Συµβουλίου
πρότ. ΕΠΙΤΡ : πρόταση της Επιτροπής
προτ. ΣΥΜΒ : πρόταση του Συµβουλίου

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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Περίοδος συνόδου από 29 έως 30 Μαρτίου 2000
Βρυξέλλες

Συνοπτική απεικόνιση
��������� ��� ��������� ��� ����������

��(AA):
���������

��(AA): ��������
�����
��������
�������

��(��) �������� ����� �������� �������
��� �������� �� ����������� ���
������������

BUDG: ΠΡΟΫΠ

Θέµατα που συζητήθηκαν (Πηγή: ΕΚ/Γ∆ΙΙ/Επισκόπηση των κοινοβουλευτικών πράξεων)

Résolutions et décisions adoptées

AA: déclarations 
d'autres institutions

AA: rapports d'autres 
institutions requérant 

l'avis du PE

AA: questions BUDG
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Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

Thèmes débattus

E
EE

Clonage des êtres 
humains
B5-0288/2000

Politique 
méditerranéenne
B5-0297/2000

Commission: communication
Sécurité générale des produits

Conseil et Commission: déclaration
Système d'intelligence artificielle USA 
(Echelon)

Commission: communication
Test de détection de l'ESB

Demandeurs d'asile 
et migrants
A5-0057/2000

Lutte contre le tourisme 
sexuel impliquant des 
enfants
A5-0052/2000

Responsabilité civile du fait 
des produits défectueux
A5-0061/2000

Electricité
A5-0078/2000

Avions équipés de dispositifs 
d'insonorisation (Hushkits)
B5-0289/2000
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Εργασίες σχετικά µε τον προϋπολογισµό1

∆ιαδικασία του προϋπολογισµού

ΠΡΟΫ/ Haug (A5-0070/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τη
διαδικασία του προϋπολογισµού 2001 - Τµήµα III - Επιτροπή
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 30.03.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-171

ΠΡΟΫ/ Ferber (A5-0068/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε  τις κατευθυντήριες γραµµές για τη
διαδικασία προϋπολογισµού του 2001 (Τµήµα I � Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· Τµήµα II �
Συµβούλιο· Τµήµα IV � ∆ικαστήριο των ΕΚ· Τµήµα V � Ελεγκτικό Συνέδριο· Τµήµα VI �
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή· Τµήµα VII � Επιτροπή Περιφερειών· Τµήµα VIII �
∆ιαµεσολαβητής)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 30.03.2000/17
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-171

                                                
1 Η ονοµατολογία που χρησιµοποιείται αντιστοιχεί στις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως

τροποποιήθηκε, µε απόφαση της 15ης Απριλίου 1999 (B4-0365/99, ΕΕ C 219 της 30ής Ιουλίου 1999, σελ. 374)
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Πολιτικός έλεγχος2

1. Ανακοινώσεις, δηλώσεις και εκθέσεις άλλων θεσµικών οργάνων, συµπεριλαµ-
βανοµένων των δηλώσεών τους στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων η οποία ήταν
ανοικτή προς όλους τους βουλευτές

♦  ανακοινώσεις, δηλώσεις

♦  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύπαρξη συστήµατος τεχνητής ευφυίας που επιτρέπει στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής να
ακροώνται και να παρακολουθούν όλες τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Echelon)
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 30.03.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : CRE 4-015, 4-031
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-016, 4-032

♦  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενική ασφάλεια των προϊόντων
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 29.03.2000/13
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-035, 3-037, 3-039, 3-041, 3-043, 3-045, 3-047

Έλεγχοι ΣΕΒ
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 29.03.2000/13
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-049, 3-051, 3-053, 3-056, 3-058, 3-060, 3-062, 3-064

                                                
2 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
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ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΤΣΑΒ, ΕΕΕ, ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0288, 0291, 0293, 0295,
0296, 0299, 0301/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας όσον αφορά το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ΕΡ 695 351 της 8ης
∆εκεµβρίου 1999
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 30.03.2000/61
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-036, 4-046
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

♦  εκθέσεις άλλων θεσµικών οργάνων σε τοµείς όπου απαιτείται η γνωµοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΛΕΥ/ Hernández Mollar (A5-0057/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους αιτούντες άσυλο και τους µετανάστες:
σχέδια δράσης για τις χώρες καταγωγής ή διέλευσης: Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 30.03.2000/32
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-140
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
C5-0159/1999 � C5-0160/1999 � C5-0161/1999 � C5-0162/1999 � C5-0163/1999 - C5-0164/1999
� C5-0165/1999 � C4-0133/1999 � 1999/2096

ΕΛΕΥ/ Klamt (A5-0052/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την καταπολέµηση του
παιδεραστικού σεξουαλικού τουρισµού
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 30.03.2000/40
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-184
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0262 � C5-0096/1999 � 1999/2097

ΝΟΜΙ/ MacCormick (A5-0061/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής µε
τίτλο «Η αστική ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων»
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 30.03.2000/50
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-194
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999)0396 � C5-0184/1999 � 1999/2158
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ΒΕΕΕ / Turmes (A5-0078/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ηλεκτρική ενέργεια από
ανανεώσιµες πηγές και την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 30.03.2000/53
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-210
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
SEC(1999)0470 � C5-0342/1999 � 2000/2002

2. Ερωτήσεις προς το Συµβούλιο και/ή την Επιτροπή

ΠΕΡΒ/ Jackson - Blokland (B5-0289/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα αεροσκάφη που φέρουν συσκευές
µείωσης του θορύβο
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 30.03.2000/24
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-071
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-070, 3-088
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΦΙΛ, ΕΣΚ, ΕΕΕ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0297, 0298, 0300, 0303, 0304/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη Μεσογειακή Πολιτική
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 30.03.2000/27
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-098
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-099
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �

____________________
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Θέµατα που συζητήθηκαν
(Πηγή: ΕΚ/Γ∆ΙΙ/Επισκόπηση των κοινοβουλευτικών πράξεων

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

Thèmes débattus

E
E

E

E
E

E

E
E

E E

EEE

Taïwan
B5-0347/2000

Iran
B5-0340/2000

Irak
B5-0342/2000

Tchétchénie
B5-03636/2000

Sommet UE/Afrique 
(Le Caire 3/4 avril)
B5-0325/2000

Zimbabwe
B5-0381-2000

O POCE
C5-0080/2000

Stabilisation et association pour 
les pays d'Europe du Sud-Est
A5-0069/2000Plan d'action pour les 

services financiers
A5-0059/2000

Retraites complémentaires 
dans le marché unique
A5-0053/2000

Stratégie pour le marché 
intérieur européen
A5-0098/2000

Abolition de  la peine  
de  mort aux USA
B5-0341/2000

Forum mondial de  
l'éducation (Dakar)
B5-0355/2000

Fonds structurels: principe 
d'additionnalité des crédits
B5-0241/2000

Vols de nuit e t 
nuisances sonores
B5-0305/2000

Conséquences économiques des 
tempêtes sur la sylviculture
B5-0390/2000

Conseil européen à Lisbonne
rapport et déclaration du Conseil 
et  de la Commission 

La famine en Ethiopie
déclarations du Conseil et  
de la Commission

Commission: communication
Paquet "Relations extérieures"

Tibet
B5-0343/2000

CIG
A5-0086/2000 Situation en Turquie

déclarations du Conseil et  
de la Commission;
emprisonnement d'Akin 
Birdal B5-0352/2000
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ENVI/ A5-0088/2000

CULT/ A5-0099/2000

ECON/ A5-0073/2000

ECON/ A5-0080/2000

AGRI/ Reco mmandatio n  s o us  fo rme de  le ttre

ENVI/ A5-0071/2000

ECON/ A5-0080/2000

ENVI/ A5-0084/2000

ENVI/ A5-0083/2000

DELE/ A5-0100/2000

LIBE/ A5-0090/2000

LIBE/ A5-0091/2000

LIBE/ A5-0102/2000

CONT/ A5-0079/2000

AGRI/ A5-0093/2000

commission au fond en séance
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Εργασίες νοµοθετικής φύσεως3

I. ∆ιαδικασίες

1. Συναπόφαση

Πρώτη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΕΡΦ/ χωρίς έκθεση (C5-0129/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας
95/50/ΕΚ σχετικά µε την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τοµέα του ελέγχου των οδικών
µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 12.04.2000/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(2000)0106 � C5-0129/2000 � 2000/0044

♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΕΡΒ/ Lannoye (A5-0072/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 11.04.2000/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-119
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 5
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999)0329 - C5-0068/1999 - 1999/0158

                                                
3 Η ονοµατολογία που χρησιµοποιείται αντιστοιχεί στις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, µε απόφαση της 15ης Απριλίου 1999 (B4-0365/99, ΕΕ C 219 της 30ής Ιουλίου
1999, σελ. 374).
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ΠΕΡΒ/ Παπαγιαννάκης (A5-0088/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και τη σήµανση του βοείου κρέατος
και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας, και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
820/97 του Συµβουλίου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 12.04.2000/27
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-305
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 54
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0487 - C5-0240/1999 - 1999/0204

ΠΟΛΙ/ Graça Moura (A5-0099/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που θεσπίζει το Eυρωπαϊκό
Έτος Γλωσσών 2001
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/84
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-322
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 37
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0485 - C5-0278/1999 - 1999/0208

ΟΙΚΟ/ Knörr Borràs (A5-0073/2000)
Κανονισµός 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
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/97
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-011
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 9
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999)0488 - C5-0220/1999 - 1999/0200
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∆εύτερη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΟΙΚΟ/ Kauppi (A5-0080/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
77/780/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας
πιστωτικού ιδρύµατος
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 11.04.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-096, 2-072
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
12005/1/1999 - C5-0307/1999 - 1998/0253

ΓΕΩΡ/ υπό µορφήν επιστολής (C5-0065/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή
τεχνικών επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών περιοχών και τηλεσκόπησης στις γεωργικές
στατιστικές για το 1999-2003
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 12.04.2000/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
13300/1/1999 � C5-0065/2000 � 1998/0296

ΠΕΡΒ/ Fitzsimons (A5-0071/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν κατά των εκποµπών ρυπογόνων αερίων και σωµατιδίων από κινητήρες
προοριζόµενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων και για την τροποποίηση
της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 12.04.2000/9
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
10323/1/1999 - C5-0225/1999 - 1998/0247
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♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΟΙΚΟ/ Kauppi (A5-0080/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση στη
δραστηριότητα των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, την ανάληψη, την άσκηση και την
προληπτική εποπτεία των δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων αυτών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 11.04.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-096, 2-072
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 2
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
12004/2/1999 - C5-0306/1999 - 1998/0252

ΠΕΡΒ/ Staes (A5-0084/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, που τροποποιεί την Οδηγία
95/53/ΕΚ για τον καθορισµό των αρχών των σχετικών µε τη διοργάνωση των επισήµων
ελέγχων στον τοµέα των ζωοτροφών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 11.04.2000/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-105, 2-074
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 4
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
10804/1/1999 - C5-0273/1999 - 1998/0301

ΠΕΡΒ/ Bowe (A5-0083/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη σκόπιµη
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της
οδηγίας 90/220/ΕΚ του Συµβουλίου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 12.04.2000/16
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-276, 2-279, 3-071, 3-075
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 29
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
11216/1/1999 - C5-0012/2000 - 1998/0072
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2. Συνδιαλλαγή

ΣΥΝ∆/ Gröner (A5-0100/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση του
προγράµµατος κοινοτικής δράσης "Νεολαία"
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/83
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-333
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
C5-0116/2000 - 1998/0197

3. ∆ιαβούλευση

♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΕΛΕΥ/ Kirkhope (A5-0090/2000)
Πρωτοβουλία της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας που αφορά λήψη απόφασης του Συµβουλίου
για την καταπολέµηση της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 11.04.2000/15
Θέση του Συµβουλίου :ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-068, 2-076
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 29
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
10317/1999 - C5-0318/1999 - 1999/0822

ΕΛΕΥ/ Frahm (A5-0091/2000) - Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες
Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους
Πρόσφυγες
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 11.04.2000/26
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 1-086
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 33
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0686 - C5-0120/2000 - 1999/0274
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ΕΛΕΥ/ Lehne (A5-0102/2000)
Πρωτοβουλία της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας για την έκδοση απόφασης του Συµβουλίου
περί ρυθµίσεων για τη συνεργασία µεταξύ των µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών
των κρατών µελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 12.04.2000/10
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 11
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
11636/1999 - C5-0330/1999 - 1999/0824

ΕΛΕΓ/ Casaca (A5-0079/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.723/97 για την
υλοποίηση των προγραµµάτων δράσης των κρατών µελών στον τοµέα των ελέγχων των
δαπανών του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/50
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 2
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0169 - C4-0225/1999 - 1999/0091

ΓΕΩΡ/ Dary (A5-0093/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 περί
κοινής οργάνωσης των αγορών στον τοµέα της µπανάνας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/101
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-042
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 36
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0582 - C5-0277/1999 - 1999/0235
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II. Τροπολογίες νοµοθετικής φύσεως

Ονοµασία του εγγράφου Ηµεροµηνία
έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Αναφορά Αριθµός
τροπολογιών που
εγκρίθηκαν

Επόµενο στάδιο

Τύπος Έγγραφο Αριθ. Επιτροπή
επί της
ουσίας

Έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Επιτροπή
επί της
ουσίας

σε
ολοµέ-
λεια

∆ιαδικασία Ηµεροµ. λήξεως
αιτία

Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί τροποποίησης
της οδηγίας 95/50/ΕΚ σχετικά µε
την καθιέρωση ενιαίων
διαδικασιών στον τοµέα του
ελέγχου των οδικών µεταφορών
επικίνδυνων εµπορευµάτων

12/04/2000 ΣΥΝ I Πρόταση
της

Επιτροπής

2000/0044 ΠΕΡΦ C5-0129/2000 ΠΕΡΦ 0 0 άρθρο
251§2
ΣΕΚ

Το Συµβούλιο
µπορεί να
εγκρίνει την
πράξη

Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας
95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα
τροφίµων πλην των χρωστικών
και των γλυκαντικών

11/04/2000 ΣΥΝ I Πρόταση
της

Επιτροπής

1999/0158 ΠΕΡΒ A5-0072/2000 Lannoye 5 5 άρθρο
251§2
ΣΕΚ

Το Συµβούλιο
εγκρίνει την
κοινή θέση

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη
θέσπιση συστήµατος
αναγνώρισης και καταγραφής
των βοοειδών και τη σήµανση
του βοείου κρέατος και των
προϊόντων µε βάση το βόειο
κρέας, και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97
του Συµβουλίου

12/04/2000 ΣΥΝ I Πρόταση
της

Επιτροπής

1999/0204 ΠΕΡΒ A5-0088/2000 Papayannaki
s

44 54 άρθρο
251§2
ΣΕΚ

Το Συµβούλιο
εγκρίνει την
κοινή θέση
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που θεσπίζει το
Eυρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001

13/04/2000 ΣΥΝ I Πρόταση
της

Επιτροπής

1999/0208 ΠΟΛΙ A5-0099/2000 Graça
Moura

42 37 άρθρο
251§2
ΣΕΚ

Το Συµβούλιο
εγκρίνει την
κοινή θέση

Κανονισµός 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

13/04/2000 ΣΥΝ I Πρόταση
της

Επιτροπής

1999/2000 ΟΙΚΟ A5-0073/2000 Knörr
Borràs

8 9 άρθρο
251§2
ΣΕΚ

Το Συµβούλιο
εγκρίνει την
κοινή θέση

Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας
77/780/ΕΟΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε τον συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ανάληψη και την
άσκηση δραστηριότητας
πιστωτικού ιδρύµατος

11/04/2000 ΣΥΝ
II

Κοινή θέση
του Συµβ.

1998/0253 ΟΙΚΟ A5-0080/2000 Kauppi 0 0 άρθρο
251§2
ΣΕΚ

Πράξη
εγκριθείσα

Απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την
εφαρµογή τεχνικών επιτόπιων
δειγµατοληπτικών ερευνών
περιοχών και τηλεσκόπησης στις
γεωργικές στατιστικές για το
1999-2003

12/04/2000 ΣΥΝ
II

Κοινή θέση
του Συµβ.

1998/0296 ΓΕΩΡΓ Recommandati
on sous forme

de lettre

AGRI 0 0 άρθρο
251§2
ΣΕΚ

Πράξη
εγκριθείσα
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Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τα µέτρα
που πρέπει να ληφθούν κατά των
εκποµπών ρυπογόνων αερίων και
σωµατιδίων από κινητήρες
προοριζόµενους για την πρόωση
γεωργικών ή δασικών
ελκυστήρων και για την
τροποποίηση της οδηγίας
74/150/ΕΟΚ

12/04/2000 ΣΥΝ
II

Κοινή θέση
του Συµβ.

1998/0247 ΠΕΡΒ A5-0071/2000 Fitzsimons 0 0 άρθρο
251§2
ΣΕΚ

Πράξη
εγκριθείσα

Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την
πρόσβαση στη δραστηριότητα
των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος, την ανάληψη, την
άσκηση και την προληπτική
εποπτεία των δραστηριοτήτων
των ιδρυµάτων αυτών

11/04/2000 ΣΥΝ
II

Κοινή θέση
του Συµβ.

1998/0252 ΟΙΚΟ A5-0080/2000 Kauppi 3 2 άρθρο
251§3
ΣΕΚ

3 µήνες + (1)

Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, που τροποποιεί την
Οδηγία 95/53/ΕΚ για τον
καθορισµό των αρχών των
σχετικών µε τη διοργάνωση των
επισήµων ελέγχων στον τοµέα
των ζωοτροφών

11/04/2000 ΣΥΝ
II

Κοινή θέση
του Συµβ.

1998/0301 ΠΕΡΒ A5-0084/2000 Staes 4 4 άρθρο
251§3
ΣΕΚ

3 µήνες + (1)

Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη
σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών
στο περιβάλλον και την
κατάργηση της οδηγίας
90/220/ΕΚ του Συµβουλίου

12/04/2000 ΣΥΝ
II

Κοινή θέση
του Συµβ.

1998/0072 ΠΕΡΒ A5-0083/2000 Bowe 35 29 άρθρο
251§3
ΣΕΚ

3 µήνες + (1)
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη
θέσπιση του προγράµµατος
κοινοτικής δράσης "Νεολαία"

13/04/2000 ΣΥΝ
III

κοινό
σχέδιο

1998/0197 ΣΥΝ∆ A5-0100/2000 Gröner 0 0 άρθρο
251§5
ΣΕΚ

6 εβδοµάδεςγια
την έγκριση ή
όχι της πράξης

Πρωτοβουλία της ∆ηµοκρατίας
της Αυστρίας που αφορά  λήψη
απόφασης του Συµβουλίου για
την καταπολέµηση της παιδικής
πορνογραφίας στο Ίντερνετ

11/04/2000 ∆ΙΑΒ εθνική
πρωτο-
βουλία

1999/0822 ΕΛΕΥ A5-0090/2000 Kirkhope 28 29 άρθρο
34§2
ΣΕΕ

Το Συµβούλιο
λαµβάνει τα
αναγκαία

µέτρα

Απόφαση του Συµβουλίου που
αφορά τη δηµιουργία
Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους
Πρόσφυγες

11/04/2000 ∆ΙΑΒ Πρόταση
του Συµβ.

1999/0274 ΕΛΕΥ A5-0091/2000 Frahm 34 33 άρθρο 63,
67
ΣΕΚ

Συµπεράσµατα
του

Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου
του Τάµπερε

Πρωτοβουλία της ∆ηµοκρατίας
της Φινλανδίας για την έκδοση
απόφασης του Συµβουλίου περί
ρυθµίσεων για τη συνεργασία
µεταξύ των µονάδων
χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών των κρατών µελών
όσον αφορά την ανταλλαγή
πληροφοριών

12/04/2000 ∆ΙΑΒ εθνική
πρωτο-
βουλία

1999/0824 ΕΛΕΥ A5-0102/2000 Lehne 12 11 άρθρο
34§2
ΣΕΕ

Το Συµβούλιο
λαµβάνει τα
αναγκαία

µέτρα

Κανονισµός του Συµβουλίου που
τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ.723/97 για την υλοποίηση
των προγραµµάτων δράσης των
κρατών µελών στον τοµέα των
ελέγχων των δαπανών του
ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων

13/04/2000 ∆ΙΑΒ Πρόταση
του Συµβ.

1999/0091 ΕΛΕΓ A5-0079/2000 Casaca 2 2 άρθρο 37
ΣΕΚ

Το Συµβούλιο
εγκρίνει την
πράξη· AII του

1975
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Κανονισµός του Συµβουλίου για
την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93
περί κοινής οργάνωσης των
αγορών στον τοµέα της
µπανάνας

13/04/2000 ∆ΙΑΒ Πρόταση
του Συµβ.

1999/0235 ΓΕΩΡ A5-0093/2000 Dary 36 36 άρθρο 37
ΣΕΚ

Το Συµβούλιο
εγκρίνει την
πράξη· AII του

1975

Σύνολο των νοµοθετικών
εκθέσεων που εγκρίθηκαν

17

Σύνολο των τροπολογιών που
εγκρίθηκαν εκ των οποίων σε:

251

Συναπόφαση 1η ανάγν.: COD I 105
Συναπόφαση 2η ανάγν.: CODII 35

∆ιαβούλεση: CNS 111

Πηγή: ΕΚ/Γ∆ II/Επισκόπηση των κοινοβουλευτικών πράξεων
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Εργασίες επί του προϋπολογισµού4

∆ιαδικασία απαλλαγής

ΕΛΕΓ/ Stauner (A5-0087/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αναβολή της χορήγησης απαλλαγής
στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0412 � C5-0006/1999 � 1999/2050(DEC)

ΕΛΕΓ/ Rühle (A5-0089/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αναβολή χορήγησης απαλλαγής στην
Επιτροπή όσον αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση του έκτου, έβδοµου και όγδοου
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης για το οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/9
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004(DEC)

ΕΛΕΓ/ Rühle (A5-0089/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και
Εργασίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/11
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0150/2000 � 2000/2094(DEC)

                                                
4 Η ονοµατολογία που χρησιµοποιείται αντιστοιχεί στις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, µε απόφαση της 15ης Απριλίου 1999 (B4-0365/99, ΕΕ C 219 της 30ής Ιουλίου
1999, σελ. 374).
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ΕΛΕΓ/ Rühle (A5-0089/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/15
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0149/2000 � 2000/2093(DEC)

ΕΛΕΓ/ Rühle (A5-0089/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 1998:
Τµήµα IV � ∆ικαστήριο, Τµήµα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τµήµα VI - Μέρος B - Επιτροπή
των Περιφερειών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/19
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)

ΕΛΕΓ/ Rühle (A5-0089/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πληροφορεί την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή για τους λόγους αναβολής της απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά
τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 1998: Τµήµα VI :
ΜΕΡΟΣ A � Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/22
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)

ΕΛΕΓ/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ) για το οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/24
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 � 2000/2077(DEC)
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ΕΛΕΓ/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κλείσιµο των λογαριασµών όσον αφορά την
εκτέλεση του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)
για το οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/25
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 � 2000/2077(DEC)

ΕΛΕΓ/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την
απόφαση να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) για το
οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/31
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 � 2000/2077(DEC)

ΕΛΕΓ/ Kuhne (A5-0097/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναβολή χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά
την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 1998 Τµήµα I � Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο/Παράρτηµα ∆ιαµεσολαβητής
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/35
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
SEC(1999)0414 � C5-0008/1999 � 1999/2051(DEC)

ΕΛΕΓ/ Mulder (A5-0095/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή
όσον αφορά τις αποφάσεις εκκαθάρισης των λογαριασµών του τµήµατος Εγγυήσεων του
ΕΓΤΠΕ για τα οικονοµικά έτη 1993, 1994 και 1995
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/42
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C4-0128/1998 - C4-0372/1998 � C5-0167/2000 - 1997/2167(DEC)
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ΕΛΕΓ/ Mulder (A5-0095/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες συνοδεύουν
την απόφαση σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά τις αποφάσεις
εκκαθάρισης των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ για τα οικονοµικά έτη 1993, 1994 και 1995
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/44
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C4-0128/1998 - C4-0372/1998 � C5-0167/2000 - 1997/2167(DEC)
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Πολιτικός έλεγχος5

1. Ανακοινώσεις, δηλώσεις και εκθέσεις των άλλων θεσµικών οργάνων,
συµπεριλαµβανοµένων των δηλώσεών τους στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων η
οποία ήταν ανοικτή προς όλους τους βουλευτές

♦  ανακοινώσεις, δηλώσεις

♦  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 23ης και 24ης Μαρτίου2000 στη Λισσαβώνα
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 11.04.2000/14
Θέση του Συµβουλίου : CRE 2-100, 2-129
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-101, 2-130

Η κατάσταση στην Τουρκία
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 11.04.2000/18
Θέση του Συµβουλίου : CRE 2-239, 2-253
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-240, 2-254

Λιµός στην Αιθιοπία
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 12.04.2000/18
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-161, 3-172
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-162

♦  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΦΙΛ (B5-0325, 0330, 0332, 0336 και 0337/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη ∆ιάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Αφρικής
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 12.04.2000/46
Θέση του Συµβουλίου : CRE 2-134, 2-155
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-135, 2-156
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �

                                                
5 Η διάταξη της παρουσίασης των ψηφισµάτων αντιστοιχεί στην αριθµητική διάταξη των εγγράφων συνόδου.
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♦  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆έσµη "εξωτερικές σχέσεις"
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 11.04.2000/16
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-160, 2-162, 2-164, 2-166, 2-168, 2-170, 2-172, 2-174, 2-176

♦  εκθέσεις άλλων θεσµικών οργάνων σε τοµείς όπου απαιτείται η γνωµοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΣΥΝΤ/ ∆ηµητρακόπουλος - Leinen (A5-0086/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις προτάσεις του για τη ∆ιακυβερνητική
∆ιάσκεψη
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/52
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-041, 3-156
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-053, 3-157
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
14094/1999 � C5-0341/1999 - 1999/0825

ΕΞΩΤ/ Lagendijk (A5-0069/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά τη διαδικασία σταθεροποίησης και
σύνδεσης για τις χώρες τις Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/114
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-177
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-187
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0235 - C5-0124/1999 - 1999/2126

ΟΙΚΟ/ García-Margallo y Marfil (A5-0059/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής: Εφαρµογή του
πλαισίου για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές: σχέδιο δράσης
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/120
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-292, 3-294
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999)0232 - C5-0114/1999 - 1999/2117
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ΟΙΚΟ/ Kuckelkorn (A5-0053/2000)
Ψήφισµα σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής: "Προς µία ενιαία αγορά για τις
επικουρικές συντάξεις - Αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο για
τις επικουρικές συντάξεις στην Ενιαία Αγορά"
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/128
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-292, 3-294
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999)0134 - C5-0135/1999 - 1999/2131

ΝΟΜΙ/ Palacio Vallelersundi (A5-0098/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα:
"Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης"
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/137
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-306
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999)0464 - C5-0212/1999 - 1999/2167

2. Επίκαιρα, επείγοντα και σηµαντικά ζητήµατα

ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ (B5-0342, 0349, 0365 και 0374/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στο Ιράκ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/66
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-155
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΦΙΛ (B5-0363/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Τσετσενία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/67
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-166
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
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Ε∆∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0340, 0351, 0362, 0367, 0378 και
0383/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τους φυλακισµένους που πρόκειται να
παραπεµφθούν σε δίκη στο Ιράν για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ και των Ηνωµένων
Πολιτειών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/69
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-207
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ και ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0352, 0358, 0368, 0379 και 0385/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη φυλάκιση του Akin Birdal
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/71
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-207
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΕ, ΕΣΚ (B5-0343, 0353, 0361, 0369, 0373, και
0377/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Θιβέτ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/73
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-207
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ (B5-0341, 0354, 0359, 0370 και 0376/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής
στις Ηνωµένες Πολιτείες
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/75
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-207
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ (B5-0381, 0382, 0386 και 0389/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στη Ζιµπάµπουε
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/77
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-207
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
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ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0355, 0357, 0371, 0380 και 0384/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Παγκόσµιο Φόρουµ για την
Εκπαίδευση
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/79
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-216
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �

ΕΕΕ, ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0347, 0356, 0372 και 0388/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στην Ταϊβάν
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 13.04.2000/81
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-224
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

3. Ερωτήσεις προς το Συµβούλιο και/ή την Επιτροπή

ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΕΕΕ, ΦΙΛ (B5-0241, 0316, 0317, 0318 και 0321/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αρχή της προσθετικότητας στις
πιστώσεις των διαρθρωτικών ταµείων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 12.04.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής :CRE 5-043, 5-058 du 17.03.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΕΣΚ (B5-0305, 0319, 0334 και 0339/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις νυχτεριvές πτήσεις και την
ηχoρύπαvση γύρω από τα αερoδρόµια
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 14.04.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 5-068, 5-081
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΕΕΕ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0390, 0391, 0393, 0394 και 0397/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις oικovoµικές επιπτώσεις των
πρόσφατων καταιγίδων ως προς τη δασοκοµία στην Ευρώπη
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της .14.04.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 5-103, 5-111
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ80

PE 168.655- ΕL -∆ελτίο  15.05.2000
Πέρας της συντάξεως : 05.05.2000

∆ιάφορες αποφάσεις

1. Αίτηση διαβούλευσης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Συµπληρωµατική ιατρική ασφάλιση
Πρακτικά, σύνοδος ολοµελείας της 11.04.2000/11

2. Απόφαση σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία του OPOCE

CULT/ sans rapport (C5-0080/2000)
Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου, της Επιτροπής, του
∆ικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και
της Επιτροπής των Περιφερειών, σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, σύνοδος ολοµελείας της 12.04.2000/8
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
C5-0080/2000 � 2000/2043

* * *


