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Πολιτικές Οµάδες

ΕΛΚ/Ε∆
ΡΡΕ/DE

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
ΤΣΑΒ/
TDI

Οµάδα Τεχνικού Συντονισµού των Ανεξάρτητων Βουλευτών - Μεικτή Οµάδα

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\07A2000_ΕL.doc
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι ο Ασκών την Προεδρία, κ. Jacques POOS, διένειµε προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Aριθ.20/2000 : Επιστροφή συστηµένων επιστολών - Αυτόµατος πωλητής γραµµατοσήµων·

Aριθ.21/2000 : Ανάλυση του αέρα και του νερού στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
   στις Βρυξέλλες·

Aριθ.22/2000 : Τα ωράρια λειτουργίας των διαφόρων µονάδων εστιατορίας σε
   Βρυξέλλες, Στρασβούργο και Λουξεµβούργο κατά τη θερινή περίοδο του 2000.

Aριθ.23/2000 : Πρόσβαση στο κτήριο Louise Weiss κατά τη διάρκεια της συνόδου από 3 έως
7 Ιουλίου 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)    8b/66   Tηλ.  43722

_____________________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΤΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
----------------------------------------------------

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού

ο κ. Massimo CACCIARI (ELDR/IT)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 27 Μαΐου 2000

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά την ολοµέλειά του της 14ης Ιουνίου2000.

Ο κ. CACCIARI ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 20 Ιουλίου 1999 και
ανήκε στην Οµάδα του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Φιλελεύθερων ∆ηµοκρατών και
Μεταρρυθµιστών (ELDR ).

* * *
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0487/00)  13 και 14 Iουνίου 2000

27 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ιωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Αύξηση των κονδυλίων του Κοινοτικού
Προϋπολογισµού

H-0434/00

Nuala AHERN Tα σχέδια για κοινή θέση της ΕΕ στη σύµβαση Ospar H-0446/00

Αλέξανδρος
ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Αναγραφή του θρησκεύµατος στις αστυνοµικές
ταυτότητες

H-0449/00

Κωνσταντίνος
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Αµφισβήτηση από την Τουρκία των κυριαρχικών
δικαιωµάτων των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο

H-0450/00

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ.-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτική παρέµβαση στα προβλήµατα της Γεωργίας H-0451/00

John PURVIS Ανθρώπινα δικαιώµατα: Αίγυπτος H-0454/00

Jonas SJÖSTEDT Συνέπειες της ζώνης ευρώ H-0457/00

William NEWTON
DUNN

Προσπάθεια να ανακαλυφθεί, εν µέσω νεφών
µυστικότητας, τι έχει αποφασίσει το Συµβούλιο

H-0458/00

John BOWIS Θιβέτ και η Παγκόσµια Τράπεζα H-0460/00

María IZQUIERDO
ROJO

Τα περάσµατα του θανάτου στα στενά του Γιβλαρτάρ H-0462/00

Per GAHRTON Απόφαση σχετικά µε τη χρήση στρατιωτικού
προσωπικού της ΕΕ

H-0466/00

Nelly MAES Πώληση όπλων στο Μεξικό H-0471/00

Liam HYLAND Αποκατάσταση των οµαλών σχέσεων µε την Αυστρία H-0474/00
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ -
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτική παρέµβαση στα προβλήµατα της Γεωργίας H-0452/00

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Απόσυρση της κουβανικής υποψηφιότητας για την
προσχώρηση στη νέα συµφωνία ΕΕ-ΑΚΕ

H-0437/00

Jean-Claude FRUTEAU Επιπτώσεις της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ
επί των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Κοινότητας

H-0482/00

Jan ANDERSSON Κοινές δράσεις στον τοµέα της βιοµηχανικής
αναδιάρθρωσης

H-0444/00

Brian CROWLEY Νέα ατζέντα κοινωνικής πολιτικής H-0473/00

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

κ. BUSQUIN

Neena GILL Υλοποίηση του 5ου προγράµµατος πλαισίου H-0507/00

κ. LIIKANEN

Neil MacCORMICK Επιστροφές κατά την εξαγωγή H-0445/00

Anneli HULTHÉN Πώς µπορούµε να επιτύχουµε κίνητρα για την ανάπτυξη
των αυτοκινήτων αερίου;

H-0448/00

Göran FÄRM Πρόθεση της Επιτροπής να αποδεσµεύσει οικονοµικούς
πόρους για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας eEurope

H-0467/00

Gary TITLEY Αµυντικές βιοµηχανίες H-0477/00
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κα  REDING

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Theresa ZABELL Νοµική βάση για τον αθλητισµό H-0438/00

Pedro APARICIO
SÁNCHEZ

Πρωτοβουλία CONNECT H-0504/00

Bárbara DÜHRKOP
DÜHRKOP

Μέλλον της Πρωτοβουλίας CONNECT (Εκπαίδευση,
πολιτισµός-νέες τεχνολογίες)

H-0505/00

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ευρωπαϊκή ραδιοφωνία H-0506/00

* * *
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 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 28 13 14 11 1 0 0 κ.  SEIXAS DA COSTA

Επιτροπή 54 14 39 6 1 0 0 κ.  NIELSEN
κα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
κ.  BUSQUIN
κ.  LIIKANEN
κα REDING

Σύνολο 82 27 53 17 2 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  - ΕΤΟΣ  20001

Αριθ. Αριθ. PE Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

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

Σχετικά µε τη µνήµη του Ολοκαυτώµατος 01.03.2000 01.06.2000 353

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

Σχετικά µε τη Ζιµπάµπουε 20.03.2000 20.06.2000 39

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

Σχετικά µε τη χρησιµοποίηση
συντοµογραφιών

22.03.2000 22.06.2000 31

6/2000 290.101 VILLIERS Σχετικά µε την Κύπρο 29.03.2000 29.06.2000 51

                                                
1 Κατάσταση στις  16.06.2000
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7/2000 290.403 MUSCARDINI Σχετικά µε το εµπάργκο στο Ιράκ 10.04.2000 20.07.2000 24

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBAEK, McKENNA

Σχετικά µε την πολιτική πυρηνικής
αποτροπής

16.06.2000 16.08.2000 22

9/2000 293.050 BUSHILL-MATTHEWS Σχετικά µε την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή

14.06.2000 14.09.2000 3

10/2000 293.051 ΒUSHILL-MATTHEWS Σχετικά µε την Επιτροπή των Περιφερειών 14.06.2000 14.09.2000 2
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

74/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του κ. Tchiguir

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2000

Εκτιµώντας ότι µια νέα φυλάκιση του κ. Tchiguir θα κατέστρεφε κάθε ελπίδα για τη δηµιουργία
κλίµατος εµπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για τη διοργάνωση και την εποπτεία δηµοκρατικών
εκλογών στη Λευκορωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι ο κ. Tchiguir παραµένει ελεύθερος.

Ωστόσο, η καταδικαστική απόφαση της 19ης Μαΐου εις βάρος του κ. Tchiguir έχει ως στόχο να τον
εµποδίσει να συµµετάσχει κανονικά στην πολιτική ζωή και στις µελλοντικές εκλογικές διαδικασίες
στη χώρα του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της γι' αυτό το επιπλέον παράδειγµα
χρησιµοποίησης δικαστικών διώξεων για πολιτικούς λόγους εις βάρος προσωπικοτήτων της
αντιπολίτευσης, πράγµα το οποίο:

- δηλώνει τη σύγχυση των εξουσιών στη Λευκορωσία, ενώ η διάκρισή τους αποτελεί τη
βασική αρχή όλων των ευρωπαϊκών δηµοκρατιών,

- δεν διευκολύνει τις προσπάθειες για τη δηµιουργία προϋποθέσεων που κρίνονται απαραίτητες
για τη διοργάνωση ελεύθερων και δηµοκρατικών εκλογών,

- δηµιουργεί αµφιβολίες ως προς την αξιοπιστία του εθνικού διαλόγου που έχουν ξεκινήσει οι
αρχές, και µάλιστα τη στιγµή που δέχτηκαν να έχουν επαφές µε τα κόµµατα της
αντιπολίτευσης.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, από τη σύλληψη του κ. Tchiguir το Μάρτιο του
1999, καταγγέλλει σταθερά την πολιτική χρησιµοποίηση της υπόθεσης αυτής µετά από άλλες,
εκφράζει ζωηρά την ελπίδα ότι η εξέταση της έφεσης που άσκησε ο κ. Tchiguir ενώπιον του
ανώτατου δικαστηρίου της Λευκορωσίας θα είναι η ευκαιρία να επανεξετασθεί η εν λόγω
δικαστική απόφαση, και κατ' αυτόν τον τρόπο να διευκολυνθεί η διοργάνωση των µελλοντικών
εκλογών, σε αποδεκτές συνθήκες.

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, µέλη του
ΕΟΧ, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

* * *
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75/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης για το Λίβανο
Βρυξέλλες,  25 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Λίβανο, και χαιρετίζει την
απόσυρση των ισραηλινών στρατευµάτων από το Νότιο Λίβανο. Εκφράζει την ελπίδα ότι η κίνηση
αυτή θα διευκολύνει τη συµφιλίωση και την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση ελπίζει ότι ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών θα µπορέσει να
πιστοποιήσει ότι η απόσυρση αυτή έγινε σε πλήρη συµµόρφωση προς το Ψήφισµα 425, και ότι έτσι
πραγµατοποιείται ένα σηµαντικό βήµα προς την επίτευξη δίκαιης, διαρκούς και συνολικής ειρήνης
στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει απολύτως τις προσπάθειες του
Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και ζητά από όλα τα ενεχόµενα µέρη να επιδείξουν
αυτοσυγκράτηση, να συνεργαστούν µε τα Ηνωµένα ´Εθνη και την Προσωρινή ∆ύναµη των
Ηνωµένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL), καθώς και να αποφύγουν πράξεις και δηλώσεις που
µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες αυτές.

Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση προσµένει την αποκατάσταση της πραγµατικής εξουσίας της κυβέρνησης
του Λιβάνου στο Νότιο Λίβανο και εµµένει στη δέσµευσή της να βοηθήσει και να συµβάλει στις
προσπάθειες του Λιβάνου προς τη συµφιλίωση και την αποκατάσταση.

Ο Ειδικός Απεσταλµένος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης Μιγκουέλ Μορατίνος θα επισκεφθεί το Λίβανο
προκειµένου να εκτιµήσει την κατάσταση και να υποβάλει σχετική έκθεση στο προσεχές
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων.

* * *

76/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την παραβίαση του
εµπάργκο που έχουν επιβάλει τα Ηνωµένα ΄Εθνη στη Σιέρα Λεόνε

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τα αποτελέσµατα των παραβιάσεων του εµπάργκο όπλων που
έχουν επιβάλει τα Ηνωµένα Έθνη  σε σχέση µε τις συρράξεις στην Αφρική. Παρά την Ειρηνευτική
Συµφωνία του Λοµέ µε την οποία αναζητήθηκε µία µόνιµη ρύθµιση στη Σιέρρα Λεόνε και την
επιβολή  εµπάργκο όπλων κατά του RUF (Ενωµένο Επαναστατικό Μέτωπο) από τα Ηνωµένα
Έθνη, οι µάχες µεταξύ της Κυβέρνησης και του RUF συνεχίζονται. Στην Αγκόλα η κατάσταση
είναι ίδια :  οι συρράξεις συνεχίζονται, µολονότι ισχύει ειρηνευτική συµφωνία και έχει επιβληθεί
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εµπάργκο όπλων στην UNITA. Και οι δύο περιπτώσεις αυτές συνεχιζόµενων συγκρούσεων
φαίνεται ότι σε µεγάλο βαθµό καθίστανται δυνατές λόγω της συνεχιζόµενης προµήθειας όπλων από
το εξωτερικό. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη σοβαρή της ανησυχία όσον αφορά
τους ισχυρισµούς για αποστολές όπλων οι οποίες βοήθησαν το RUF και την UNITA να στηρίξουν
στρατιωτικές επιχειρήσεις µετά τη σύναψη των αντίστοιχων ειρηνευτικών συµφωνιών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να απόσχουν από κάθε πράξη που συµβάλλει στην
περαιτέρω συνέχιση των συρράξεων.

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 ευθυγραµµίζονται µε την παρούσα δήλωση.

* * *

77/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικώς
µε δήλωση περί Βιρµανίας/Μυανµάρ των συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
 χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου,

 Μάλτας και Τουρκίας καθώς και των µετεχουσών στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
χωρών ΕΖΕΣ

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2000

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι µετέχουσες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο χώρες ΕΖΕΣ δηλώνουν ότι ενστερνίζονται τους στόχους της κοινής θέσης 96/635/CFSP περί
Βιρµανίας/Μυανµάρ που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
28ης Οκτωβρίου 1996 βάσει του άρθρου Ι.2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η
κοινή θέση αυτή ισχύει επεκταθείσα και τροποποιηθείσα µε την κοινή θέση 2000/346/CFSP της
26ης Απριλίου 2000, θα εξασφαλίσουν δε την ευθυγράµµιση των εθνικών πολιτικών τους προς την
εν λόγω κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την ανωτέρω δέσµευση και εκφράζει την ικανοποίησή της.

* * *
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78/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Νεπάλ

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Πρωθυπουργού
Koirala's της Κυβέρνησης του Νεπάλ να παρατείνει την εντολή της Επιτροπής Deuba, η οποία
ορίστηκε για να δηµιουργήσει µια διακοµµατική συναίνεση (Consensus) µεταξύ των δηµοκρατικών
οµάδων της χώρας και να προετοιµάσει το έδαφος για διαπραγµατεύσεις µε τους επαναστάτες
Μαοιστές. Σύµφωνα µε την άποψη της ΕΕ, µια διαδικασία διαπραγµατεύσεων προσφέρει την
καλύτερη ευκαιρία για την επίλυση των προβληµάτων του Νεπάλ µακροπρόθεσµα.

Η ΕΕ παρακολουθεί µε αυξανόµενη ανησυχία την κλιµάκωση της εσωτερικής διαµάχης µετά την
κήρυξη του λαικού πολέµου εδώ και τέσσερα χρόνια. Οι επιθέσεις των Μαοιστών κατά των
αντιπροσώπων του δηµοκρατικού κράτους και των πολιτών είναι πάντοτε απαράδεκτες και, συχνά,
βάρβαρες. Ο οµολογούµενος στόχος των επαναστατών είναι η ανατροπή της δηµοκρατικής τάξης.

Η ΕΕ υποστηρίζει το δικαίωµα της κυβέρνησης του Νεπάλ να υπερασπίζει τη νεοσύστατη
δηµοκρατία της χώρας στην αντιµετώπιση αυτής της τροµοκρατικής εξέγερσης. Η ΕΕ σηµειώνει
ότι το δηµοκρατικό κράτος έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να χρησιµοποιεί νόµιµη βία για να
διατηρήσει τα δικαιώµατα και την ασφάλεια των πολιτών του. Η ΕΕ πιστεύει ότι οι αρχές του
Νεπάλ πρέπει να επιδιώξουν να δηµιουργήσουν βασική ασφάλεια και περιβάλλον στο οποίο να
µπορούν να συνεχιστούν προσπάθειες για την ανάπτυξη ώστε να ξεπεραστεί η φτώχεια, και ότι η
εξέγερση εµποδίζει τη διαδικασία ανάπτυξης.

Η Ένωση σηµειώνει ότι ορισµένες διεθνείς αρχές, στις οποίες περιλαµβάνονται ο ειδικός εισηγητής
των Ηνωµένων Εθνών για τις παράνοµες δολοφονίες, η ∆ιεθνής Αµνηστεία και το Υπουργείο
Εξωτερικών των ΗΠΑ, έχουν αναφέρει εκτεταµένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
τόσον από τους στασιαστές όσο και από την αστυνοµία του Νεπάλ, µετά την κήρυξη του Λαικού
πολέµου από τους Μαοιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς τους στασιαστές
Μαοιστές να σταµατήσουν αµέσως τις βιαιοπραγίες τους, και προς την κυβέρνηση του Νεπάλ να
διασφαλίσει ότι οι αντιπρόσωποί της ενεργούν µόνον µέσα στα όρια του νόµου.

Η ΕΕ υπενθυµίζει επίσης ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης του Κατµαντού, µέσω αποτελεσµατικής
ηγεσίας και αρµόζουσας διακυβέρνησης, να διεξαγάγει ανακρίσεις για τις καταγγελίες εξαιρετικά
σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την αστυνοµία του Νεπάλ,
συµπεριλαµβανοµένων παράνοµων δολοφονιών, βασανιστηρίων και εξαφανίσεων, και να προβεί
στη συστηµατική δίωξη των υπευθύνων. Σύµφωνα µε την άποψη της ΕΕ, η Κυβέρνηση πρέπει να
δώσει στην αστυνοµία του Νεπάλ έντονες και σαφείς οδηγίες για να αποφευχθεί η επανάληψη
τέτοιων παραβιάσεων στο µέλλον. Η καλλιέργεια του πνεύµατος της ατιµωρησίας πρέπει να
σταµατήσει.
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Προς τούτο η ΕΕ προτρέπει σθεναρά και τις δύο πλευρές να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους
γιανα δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειµένου να αρχίσουν σύντοµα
διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη πλήρους και διαρκούς ειρήνης.

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

* * *

79/2000
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις Νήσους Σολοµώντος
Βρυξέλλες,  6 Ιουνίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την απόπειρα ανατροπής της δηµοκρατικά εκλεγµένης
κυβέρνησης των Νήσων Σολοµώντος. Ζητά την άµεση και ασφαλή απελευθέρωση του
Πρωθυπουργού κ. Bartholomew Ulafa'alu και των άλλων οµήρων που κρατά η Malaitan Eagle
Force. Ζητά την αυστηρή τήρηση των δηµοκρατικών κανόνων και των συνταγµατικών
διαδικασιών. Υπογραµµίζει ότι η ειρηνευτική διαδικασία στις Νήσους Σολοµώντος µπορεί να
συνεχισθεί µε επιτυχία µόνο µέσω ειρηνικών διαπραγµατεύσεων και όχι µε τη χρήση ένοπλης βίας.

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

* * *

80/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την Ινδονησία
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2000

Η ΕΕ έλαβε υπό σηµείωση τη δήλωση του Παπουανού Κογκρέσσου της 3ης Ιουνίου.

Η ΕΕ έχει επανειληµµένα τονίσει ότι υποστηρίζει µια ισχυρή, δηµοκρατική, ενωµένη και
ευηµερούσα Ινδονησία. Επίσης έχει τονίσει ότι υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της
Ινδονησίας και τις προσπάθειες της σηµερινής κυβέρνησης της Ινδονησίας για την επίλυση
προβληµάτων όπως είναι το Aceh και το Irian Jaya, µέσω ειρηνικών διαπραγµατεύσεων.

Η ΕΕ αναµένεται ότι θα επαναλάβει την υποστήριξη αυτή όταν οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ
συναντηθούν µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδονησίας στις 14 Ιουνίου για να δώσουν ώθηση
στην ενισχυµένη σχέση ΕΕ-Ινδονησίας.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, 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.

* * *
81/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε την κατάσταση στην Κισανγκανί

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τις βαθύτατες ανησυχίες της για την αναζωπύρωση των
εχθροπραξιών µεταξύ των δυνάµεων της Ρουάντα και της Ουγκάντα στην Κισανγκανί, που έχουν
οδηγήσει στο θάνατο αµάχων και την καταστροφή περιουσιών και έχουν θέσει σε απαράδεκτο
κίνδυνο την ασφάλεια του πληθυσµού και του προσωπικού των ΗΕ.

Οι στρατιωτικές ενέργειες στο έδαφος τρίτης χώρας είναι εντελώς απαράδεκτες και ασυµβίβαστες
προς τη συµφωνία της Λουσάκα, του σχεδίου της Καµπάλα της 8ης Απριλίου και άλλων διµερών
δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει οι αντίπαλοι.

Η ΕΕ παροτρύνει έντονα τη Ρουάντα και την Ουγκάντα να παύσουν χωρίς καθυστέρηση τις
εχθροπραξίες, να λάβουν αµέσως µέτρα για την εφαρµογή της κατάπαυσης του πυρός και του
σχεδίου αποστρατικωποίησης για το οποίο είχαν συµφωνήσει και να αποσυρθούν από την
Κισανγκανί.

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

* * *

82/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε την κατάσταση στο Περού

Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε τα αποτελέσµατα των εκλογών στο Περού. Επαναλαµβάνει την
έντονη ανησυχία της για τον αριθµό των παρατυπιών και ανωµαλιών που αναφέρθηκε ότι
σηµειώθηκαν στις εκλογές αυτές και οι οποίες πλήττουν αντί να εξασφαλίζουν τη δηµοκρατική
νοµιµότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε για µια ακόµα φορά να υποστηρίξει όλες τις δηµοκρατικές δυνάµεις
που δρουν στο Περού και µάχονται για την ενίσχυση των θεσµών προκειµένου να διαφυλαχθεί το
δικαίωµα πολιτικής ελευθερίας και συµµετοχής του λαού και το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή
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Ένωση χαιρετίζει την απόφαση του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών να στείλει άλλη µια
αποστολή στο Περού, κατόπιν πρόσκλησης των περουβιανών αρχών, η οποία θα διερευνήσει
δυνατότητες και συστάσεις µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δηµοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική την επιτυχία της αποστολής του ΟΑΚ και θα παρακολουθεί µε
ενδιαφέρον τα αποτελέσµατά της.

Με αυτά τα δεδοµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλες τις πολιτικές δυνάµεις, και ιδίως την
κυβέρνηση, να εργαστούν για την επίτευξη συναίνεσης, µέσω διαλόγου, προκειµένου να βρεθεί
ικανοποιητικό πεδίο συνεννόησης όσον αφορά την ενίσχυση της δηµοκρατίας στο Περού, µε πλήρη
συµµετοχή της αντιπολίτευσης στον πολιτικό διάλογο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και τις
εξελίξεις στο Περού. Βάσει αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσεις τις σχέσεις της µε τη χώρα
αυτή.

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

* * *

83/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τη Σρι Λάνκα
Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2000

Η ΕΕ καταδικάζει ανεπιφύλακτα την τροµοκρατική επίθεση που είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο του
Υπουργού Βιοµηχανικής Ανάπτυξης, C.V. Gooneratne, και άλλων 21 αθώων καθώς και τον
τραυµατισµό 60 προσώπων στην περιοχή του Κολόµπο στις 7 Ιουνίου. Η ΕΕ καταδικάζει
ανεπιφύλακτα την τροµοκρατία σε όλες τις µορφές της και εκφράζει τη συµπαράστασή της στην
Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα και στις οικογένειες όλων των θυµάτων. Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως την
Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα στην προσπάθειά της να εµποδίσει τους τροµοκράτες να επωφεληθούν
καθ' οποιονδήποτε τρόπο από τις πράξεις τους.

Η ΕΕ εκφράζει και πάλι έντονη ανησυχία όσον αφορά την επέκταση της σύγκρουσης στη Σρι
Λάνκα και το σοβαρό αντίκτυπό της στη χώρα και τον πληθυσµό.

Η ΕΕ καλεί το LTTE να απόσχει από περαιτέρω πράξεις τυφλής βίας και να δεχθεί να συµµετάσχει
σε διαπραγµατεύσεις µε την Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα. Η ΕΕ απευθύνει έκκληση προς την
Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα και το LTTE σχετικά µε την άµεση έναρξη διαπραγµατεύσεων
προκειµένου να διευθετηθεί ειρηνικά η σύγκρουση χωρίς να θιγεί η εδαφική ακεραιότητα της Σρι
Λάνκα, υπενθυµίζει δε και στις δύο πλευρές τις ευθύνες τους για την ασφάλεια των αµάχων κατά
τη σύγκρουση.
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Επιπλέον η ΕΕ επιβεβαιώνει την υποστήριξή της προς τη Νορβηγία που έχει αναλάβει
διαµεσολαβητικό ρόλο στις συζητήσεις.

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

* * *

84/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τη σύγκρουση Αιθιοπίας-Ερυθραίας
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκβαση των εκ του σύνεγγυς
συνοµιλιών µε στόχο την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση Αιθιοπίας-Ερυθραίας. Οι συνοµιλίες
πραγµατοποιήθηκαν στο Αλγέρι υπό την προεδρία της Αλγερίας, η οποία ασκεί και την προεδρία
του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας (ΟΑΕ), κατά το τελευταίο δεκαπενθήµερο, µε τη
συµµετοχή του ειδικού εκπροσώπου της προεδρίας της ΕΕ, κ. Rino Serri, στα πλαίσια της
ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του ΟΑΕ.

Η Ένωση αναµένει ότι οι δύο κυβερνήσεις θα υπογράψουν το συντοµότερο δυνατό τη συµφωνία
κατάπαυσης των εχθροπραξιών την οποία υπέβαλε ο ΟΑΕ µε την υποστήριξη των εταίρων του  -
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωµένων Πολιτειών - και καλεί τα µέρη να σταµατήσουν όλες τις
πολεµικές ενέργειες και να συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης,
βάσει της "συµφωνίας πλαισίου" του ΟΑΕ και "των λεπτοµερειών εφαρµογής της".

Η Ένωση βεβαιώνει και πάλι τη δέσµευση που έλαβε να στηρίξει την εφαρµογή του ειρηνευτικού
διακανονισµού του ΟΑΕ σε συντονισµό µε τον ΟΗΕ και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, κυρίως δε την
ανάπτυξη της ειρηνευτικής αποστολής, την οροθεσία και χάραξη των κοινών συνόρων, την άρση
των ναρκοπεδίων και τις προσπάθειες στήριξης των µεταναστών και εκτοπισµένων.

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GUTIERREZ-
CORTINES
(PPE)

Εφαρµογή της σύµβασης για την
προστασία της παγκόσµιας,
πολιτιστικής και φυσικής
κληρονοµιάς στις χώρες ΕΕ

ENVI (Γ) 19.06.00

OLSSON
(ELDR)

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης,
ορυκτέλαια: φορολογία των
καυσίµων των αεροσκαφών

ENVI (Γ) 19.06.00 C5-0207/00

Οµάδα
PSE

Καλλυντικά προϊόντα (7η
τροποποίηση της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ)

ENVI (O) 19.06.00 C5-0244/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Η αναπτυξιακή πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ITRE (Γ) 22.06.00 C5-0264/00

Οµάδα
PPE

Απόφαση σχετικά µε την
αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών
προοπτικών

ITRE (Γ) 22.06.00 C5-0233/00

Οµάδα
PSE

Ειδική έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου
αριθ. 9/1999 : ερευνητικές δράσεις
στον τοµέα της γεωργίας και της
αλιείας (FAΙR)

ITRE (Γ) 22.06.00 C5-0227/00

Οµάδα
PSE

Ιντερνέτ: οργάνωση και διαχείριση,
διεθνείς και ευρωπαϊκές προκλήσεις
(1998-2000)

ITRE (O) 22.06.00 C5-0263/00

Οµάδα
GUE/NGL

Συµµετοχή της Κύπρου στο τρίτο
πολυετές πρόγραµµα (1997-2000)
για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)

ITRE (O) 22.06.00

LEHNE
(PPE)

Προστασία των καταναλωτών:
γενική ασφάλεια των προϊόντων

JURI (Γ) 21.06.00 C5-0224/00

* * *
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: ΄Εκθεση
σχετικά µε την κατάσταση της υγείας των νέων στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

CULT SEC (00) 0667
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας
διαβούλευσης σχετικά µε την ανασκόπηση των επικοινωνιών
για το 1999 και κατευθύνσεις για το νέο πλαίσιο κανονιστικών
ρυθµίσεων

LIBE
JURI
ENVI
ITRE

COM (00) 0239
τελ.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Ετήσια έκθεση της
Επιτροπής σχετικά µε την κατάσταση του Ταµείου Εγγυήσεων
και τη διαχείρισή του κατά το οικονοµικό έτος 1999

BUDG
CONT

COM (00) 0246
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας
93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά µε
τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε
καταναλωτές

ENVI
JURI

COM (00) 0248
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στο Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών: Επισκόπηση 2000 της
Στρατηγικής για την Εσωτερική Αγορά

JURI COM (00) 0257
τελ.

* * *
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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 13 έως 16 Ιουνίου 2000

Στρασβούργο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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Προπαρασκευαστικές εργασίες

ΒΕΕΕ/ van Velzen (A5-0145/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: "Προς ένα νέο
πλαίσιο για την υποδοµή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετιζόµενες
υπηρεσίες - Ανασκόπηση του κανονισµού πλαισίου των επικοινωνιών για το
1999"
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 13.06.2000/19
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-186
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0539 - C5-0141/2000 - 2000/2085

ΕΛΕΥ/ Schmitt (A5-0123/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το έγγραφο εργασίας της
Επιτροπής "Κοινά πρότυπα σχετικά µε τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων
ασύλου"
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/44
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-351
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
SEC(1999)0271 - C5-0157/1999 - 1999/2148

ΕΛΕΥ/ Sörensen (A5-0126/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή, που αφορά τα θύµατα αξιόποινων πράξεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση � Προβληµατισµός για πρότυπα και δράση
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/49
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-364
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0349 - C5-0119/1999 - 1999/2122
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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου
I. ∆ιαδικασίες

1. Συναπόφαση

Πρώτη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΝΟΜΙ/ χωρίς έκθεση (C5-0144/1999)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία
των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδοµη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
(κωδικοποιηµένη έκδοση)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 13.06.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0432 - C5-0144/1999 - 1999/0188

ΟΙΚΟ/ Berenguer Fuster (A5-0142/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 14.06.2000/26
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-350
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0748 - C5-0011/2000 - 2000/0014

♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΕΡΒ/ Maaten (A5-0156/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί έγκρισης
µέτρων για την εναρµόνιση και την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την επεξεργασία, την
προβολή και την πώληση προϊόντων καπνού
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Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 14.06.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-119
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 44
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0594 - C5-0016/2000 - 1999/0244

∆εύτερη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΝΟΜΙ/ Beysen (A5-0153/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συµβουλίου σχετικά µε τις στατιστικές συναλλαγών
αγαθών µεταξύ των κρατών µελών σε ό,τι αφορά την απλούστευση της χρήσης της
ονοµατολογίας των προϊόντων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 14.06.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-370
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
14100/1/1999 - C5-0134/2000 - 1997/0162

♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΠΕΡΒ/ McKenna (A5-0148/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 13.06.2000/10
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-133, 2-198
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 16
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
12612/1/1999/Αναθ. 1 - C5-0101/2000 - 1998/0350
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Τρίτη ανάγνωση

♦  Έγκριση του κοινού σχεδίου της επιτροπής συνδιαλλαγής

ΣΥΝ∆/ Hulthén (A5-0161/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 13.06.2000/9
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-141
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
C5-0156/2000 - 1998/0228

ΣΥΝ∆/ Murphy (A5-0154/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την καταπολέµηση
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/10
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-375, 3-377
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
C5-0205/2000 - 1998/0099

2. ∆ιαβούλευση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΕΡΒ/ Hulthén (A5-0146/2000)
Aπόφαση του Συµβουλίου που αφορά την έγκριση τροπολογίας στο
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ περί των ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα
του όζοντος
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 13.06.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0392 - C5-0186/1999 - 1999/0157
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ΕΛΕΥ/ Χωρίς έκθεση (C5-0216/2000)
Πρωτοβουλία του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου για την έκδοση απόφασης του
Συµβουλίου περί διαδικασίας τροποποιήσεως των άρθρων 40, παράγραφοι 4 και 5, 41,
παράγραφος 7 και 65, παράγραφος 2 της Σύµβασης εφαρµογής της Συµφωνίας του Σένγκεν
για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, η οποία υπεγράφη στις 14
Ιουνίου 1985
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 14.06.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
7217/2000 - C5-0216/2000 - 2000/0803

ΠΟΛΙ/ Χωρίς έκθεση (C5-0231/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 1999/311/ΕΚ της
29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε την έγκριση της τρίτης φάσης του διευρωπαϊκού
προγράµµατος συνεργασίας για την τριτοβάθµια εκπαίδευση (Tempus III)
(2000-2006)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 14.06.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(2000)0184 - C5-0231/2000 - 2000/0074

ΟΙΚΟ/ Χωρίς έκθεση (C5-0291/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
974/1998 σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.06.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(2000)0346 � C5-0291/2000 - 2000/0137

ΟΙΚΟ/ Χωρίς έκθεση (C5-0292/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
1103/1997 σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.06.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(2000)0346 � C5-0292/2000 - 2000/0134
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♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΟΙΚΟ/ Lulling (A5-0144/2000)
Οδηγία του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 69/169/ΕΟΚ και 92/12/ΕΟΚ όσον
αφορά προσωρινούς ποσοτικούς περιορισµούς για τις εισαγωγές µπύρας στη Φινλανδία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 14.06.2000/27
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-362
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 7
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(2000)0076 - C5-0137/2000 - 2000/0038

ΟΙΚΟ/ Lulling (A5-0144/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 όσον
αφορά προσωρινή παρέκκλιση για τις ατελείς εισαγωγές µπύρας στη Φινλανδία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 14.06.2000/31
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE  2-362
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν :3
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(2000)0076 - C5-0138/2000 - 2000/0039

ΟΙΚΟ/ Maaten (A5-0160/2000)
Οδηγία του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992, όσον αφορά τους ποσοτικούς περιορισµούς για εισαγόµενα στη Σουηδία
από άλλα κράτη µέλη προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/11
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-344
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 2
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(2000)0295 � C5-00260 � 2000/0118
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ΕΛΕΓ/ Casaca (A5-0137/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3508/92 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά µε
ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.06.2000/6
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-243, 4-245
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 5
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1999)0517 - C5-0317/1999 - 1999/0207

ΕΛΕΥ/ Sousa Pinto (A5-0147/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου ο οποίος συµπληρώνει τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 302/93, για
την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας
(EΚΠΝΤ)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.06.2000/16
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 5-047
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 21
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0430 - C5-0304/1999 - 1999/0187

ΝΟΜΙ/ Turco (A5-0157/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη συµµετοχή της Νορβηγίας στις εργασίες
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.06.2000/25
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 5-047, 5-050
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 8
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0496 - C5-0054/2000 - 1999/0203

ΝΟΜΙ/ Ferri (A5-0150/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τα κoιvoτικά σχέδια και υπoδείγµατα
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.06.2000/28
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 5-061
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 20
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0310 - C5-0129/1999 - 1993/0463



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ38

∆ελτίο 03.07.2000
Πέρας της συντάξεως : 26.06.2000

- EL - PE 291.820

II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο στάδιο

Τύπος
εγγράφου

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια ∆ιαδικασία.
Προθεσµία,
Αιτιολόγηση.

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την προστασία των
εργαζοµένων από κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία
(έβδοµη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ) (κωδικοποιηµένη έκδοση)

13/06/2000 ΣΥΝ I 1999/0188 ΝΟΜΙ C5-0144/1999 ΝΟΜΙ 0 0 Συµβούλιο:
µπορεί να εγκρίνει
την προτεινόµενη
πράξη 251§2 ΣΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την τροποποίηση των
οδηγιών 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ,
92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ όσον αφορά
την ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες
χώρες

14/06/2000 ΣΥΝ I 2000/0014 ΟΙΚΟ A5-0142/2000 Berenguer
Fuster

0 0 Συµβούλιο:
µπορεί να εγκρίνει
την προτεινόµενη
πράξη 251§2 ΣΕΚ
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο στάδιο

Τύπος
εγγράφου

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια ∆ιαδικασία.
Προθεσµία,
Αιτιολόγηση.

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου περί έγκρισης µέτρων για
την εναρµόνιση και την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών
σχετικά µε την επεξεργασία, την προβολή
και την πώληση προϊόντων καπνού

14/06/2000 ΣΥΝ I 1999/0244 ΠΕΡΒ A5-0156/2000 Maaten 48 44 Συµβούλιο:
εγκρίνει την κοινή
θέση άρθρο 251§2
ΣΕΚ

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3330/91 του Συµβουλίου σχετικά µε τις
στατιστικές συναλλαγών αγαθών µεταξύ
των κρατών µελών σε ό,τι αφορά την
απλούστευση της χρήσης της
ονοµατολογίας των προϊόντων

14/06/2000 ΣΥΝ II 1997/0162 ΝΟΜΙ A5-0153/2000 Beysen 0 0 Η πράξη
θεωρείται
εγκριθείσα άρθρο
251§2 ΣΕΚ

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον
τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας
ρύπανσης

13/06/2000 ΣΥΝ II 1998/0350 ΠΕΡΒ A5-0148/2000 McKenna 19 16 Προθεσµία 3
µηνών+ (1) άρθρο
251§3 ΣΕΚ
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο στάδιο

Τύπος
εγγράφου

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια ∆ιαδικασία.
Προθεσµία,
Αιτιολόγηση.

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στιβάδα του όζοντος

13/06/2000 ΣΥΝ III 1998/0228 ΣΥΝ∆ A5-0161/2000 Hultén 0 0 Προθεσµία 6
εβδοµάδων για
την έγκριση ή µη
της πράξης άρθρο
251§5 ΣΕΚ

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου όσον αφορά την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές

15/06/2000 ΣΥΝ III 1998/0099 ΣΥΝ∆ A5-0154/2000 Murphy 0 0 Προθεσµία 6
εβδοµάδων για
την έγκριση ή µη
της πράξης άρθρο
251§5 ΣΕΚ

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την
έγκριση τροπολογίας στο Πρωτόκολλο του
Μόντρεαλ περί των ουσιών που
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

13/06/2000 ∆ΙΑΒ 1999/0157 ΠΕΡΒ A5-0146/2000 Hultén 0 0 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο στάδιο

Τύπος
εγγράφου

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια ∆ιαδικασία.
Προθεσµία,
Αιτιολόγηση.

Πρωτοβουλία του Μεγάλου ∆ουκάτου του
Λουξεµβούργου για την έκδοση απόφασης
του Συµβουλίου περί διαδικασίας
τροποποιήσεως των άρθρων 40,
παράγραφοι 4 και 5, 41, παράγραφος 7 και
65, παράγραφος 2 της Σύµβασης
εφαρµογής της Συµφωνίας του Σένγκεν για
τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα, η οποία υπεγράφη στις
14 Ιουνίου 1985

14/06/2000 ∆ΙΑΒ 2000/0803 ΕΛΕΥ C5-0216/2000 ΕΛΕΥ 0 0 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη

Απόφαση του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης 1999/311/ΕΚ
της 29ης Απριλίου 1999 σχετκά µε την
έγκριση της τρίτης φάσης του
διευρωπαϊκού προγράµµατος συνεργασίας
για την τριτοβάθµια εκπαίδευση (Tempus
III) (2000-2006)

14/06/2000 ∆ΙΑΒ 2000/0074 ΠΟΛΙ C5-0231/2000 ΠΟΛΙ 0 0 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη

Κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
974/1998 σχετικά µε την εισαγωγή του
ευρώ

16/06/2000 ∆ΙΑΒ 2000/0137 ΟΙΚΟ C5-0291/2000 ΟΙΚΟ 0 0 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο στάδιο

Τύπος
εγγράφου

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια ∆ιαδικασία.
Προθεσµία,
Αιτιολόγηση.

Κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
1103/1997 σχετικά µε ορισµένες διατάξεις
που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ

16/06/2000 ∆ΙΑΒ 2000/0134 ΟΙΚΟ C5-0292/2000 ΟΙΚΟ 0 0 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη

Οδηγία του Συµβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 69/169/ΕΟΚ
και 92/12/ΕΟΚ όσον αφορά προσωρινούς
ποσοτικούς περιορισµούς για τις
εισαγωγές µπύρας στη Φινλανδία

14/06/2000 ∆ΙΑΒ 2000/0038 ΟΙΚΟ A5-0144/2000 Lulling 7 7 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη

Κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
918/83 όσον αφορά προσωρινή
παρέκκλιση για τις ατελείς εισαγωγές
µπύρας στη Φινλανδία

14/06/2000 ∆ΙΑΒ 2000/0039 ΟΙΚΟ A5-0144/2000 Lulling 3 3 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη

Οδηγία του Συµβουλίου που τροποποιεί
την οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 όσον αφορά
τους προσωρινούς ποσοτικούς
περιορισµούς για εισαγόµενα στη Σουηδία
από άλλα κράτη µέλη προϊόντα τα οποία
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης

15/06/2000 ∆ΙΑΒ 2000/0118 ΟΙΚΟ A5-0160/2000 Maaten 2 2 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο στάδιο

Τύπος
εγγράφου

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια ∆ιαδικασία.
Προθεσµία,
Αιτιολόγηση.

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3508/92 για τη θέσπιση ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης
και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα
καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων

16/06/2000 ∆ΙΑΒ 1999/0207 ΕΛΕΓ A5-0137/2000 Casaca 4 5 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη

Κανονισµός του Συµβουλίου ο οποίος
συµπληρώνει τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
302/93, για την ίδρυση Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών
και Τοξικοµανίας (EΚΠΝΤ)

16/06/2000 ∆ΙΑΒ 1999/0187 ΕΛΕΥ A5-0147/2000 Sousa
Pinto

22 21 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη
σύναψη συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Βασιλείου της Νορβηγίας για τη
συµµετοχή της Νορβηγίας στις εργασίες
του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικοµανίας

16/06/2000 ∆ΙΑΒ 1999/0203 ΝΟΜΙ A5-0157/2000 Turco 8 8 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά
τα κoιvoτικά σχέδια και υπoδείγµατα

16/06/2000 ∆ΙΑΒ 1993/0463 ΝΟΜΙ A5-0150/2000 Ferri 21 20 Συµβούλιο:
εγκρίνει την
πράξη

Σύνολο των εγκριθεισών νοµοθετικών
εκθέσεων

19
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Αριθµός εγκριθεισών
τροπολογιών

Επόµενο στάδιο

Τύπος
εγγράφου

Αριθµός Αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
συνόδου

Εισηγητής Αρµόδια
επιτροπή

σε ολοµέλεια ∆ιαδικασία.
Προθεσµία,
Αιτιολόγηση.

Σύνολο των εγκριθεισών τροπολογιών,
εκ των οποίων:

126

Συναπόφαση 1η ανάγνωση: ΣΥΝ I 44
Συναπόφαση 2η ανάγνωση: ΣΥΝ II 16

διαβούλευση: ∆ΙΑΒ 66
Πηγή: ΕΚ/Γ∆ II/Επισκόπηση των κοινοβουλευτικών
πράξεων
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Εργασίες επί του προϋπολογισµού

ΠΡΟΫ/Virrankoski (Α5-0163/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική κατάσταση
προβλέψεων του προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονοµικό έτος 2000
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
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Πολιτικός έλεγχος

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

♦  ανακοινώσεις, δηλώσεις

♦  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα οικονοµικής πληροφόρησης:  : η ακολουθητέα
πορεία
Συνοπτικά Πρακτικά, συνεδρίαση ολοµελείας της 13.06.2000/31
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-190, 2-192

♦  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΚ, ΕΣΚ, ΦΙΛ (B5-0522, 0526 και 0529/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την προπαρασκευή της
Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/13
Θέση του Συµβουλίου : CRE 4-017, 4-052
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-020, 4-025, 4-056
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■

ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ, ΕΛΚ�Ε∆, ΦΙΛ (B5-0562, 0563, 0564 και 0565/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών µε τίτλο
"Γυναίκες 2000: ισότητα φύλων, ανάπτυξη και ειρήνη για τον 21ο αιώνα", 5-9
Ιουνίου 2000
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/26
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-162, 3-179
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-163
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
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♦  εκθέσεις άλλων θεσµικών οργάνων σε τοµέα όπου απαιτείται η γνωµοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΒΕΕΕ/ Thors (A5-0143/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο «Η ανάπτυξη της αγοράς της ψηφιακής τηλεόρασης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση � Έκθεση στο πλαίσιο της οδηγίας 95/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε τη χρήση προτύπων
για τη µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος»
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 13.06.2000/15
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-157
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0540 - C5-0114/2000 - 2000/2074

ΒΕΕΕ/ Vidal-Quadras Roca (A5-0159/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο - Το βάρος από
τις πυρηνικές δραστηριότητες κατά το παρελθόν οι οποίες είναι απόρροια των
δραστηριοτήτων του ΚΚΕρ στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόµ - Αποξήλωση
των απαρχαιωµένων πυρηνικών εγκαταστάσεων και διαχείριση των αποβλήτων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 14.06.2000/33
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 2-331
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1999)0114 - C5-0214/1999 - 1999/2169

ΕΞΩΤ/ Marset Campos (A5-0133/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε σχέδιο κοινοτικής δράσης για την
ανασυγκρότηση της Κεντρικής Αµερικής
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/38
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-334
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1999)0201 - C5-0111/1999 - 1999/2114
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ΠΕΡΦ/ Turco (A5-0138/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη δέκατη ετήσια έκθεση της Επιτροπής
για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/54
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-141
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
COM(1999)0467 - C5-0325/1999 - 1999/2211

ΠΕΡΦ/ Ripoll y Martínez de Bedoya (A5-0140/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα
Ταµείο Συνοχής
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.06.2000/10
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-231
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1999)0483 - C5-0326/1999 - 1999/2212

ΝΟΜΙ/ Grossetête (A5-0132/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της 16ης ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για τον
έλεγχο της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου - 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.06.2000/37
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 5-076
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
COM(1999)0301 - C5-0213/1999 - 1999/2168

2. Επίκαιρα, επείγοντα και σηµαντικά θέµατα

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0569, 0572, 0574 και 0579/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα
στη Σερβία και στο Κοσσυφοπέδιο
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/28
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-158
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �
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ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0571, 0580 και 0582/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την απόπειρα
πραξικοπήµατος στην Παραγουάη και την κράτηση του Στρατηγού Oviedo
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/32
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-169
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΣΚ (B5-0570, 0575, 0576 και 0581/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές στο Περού
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/33
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-180
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■

3. Ερωτήσεις προς το Συµβούλιο και/ή την Επιτροπή

ΕΞΩΤ/(B5-0505/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της ασφάλειας και της άµυνας, ενόψει του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Feira
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/18
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-054, 3-089
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-056
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■

ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΦΙΛ (B5-0508, 0509, 0510, 0525 και 0527/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Τυνησία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 15.06.2000/35
Θέση του Συµβουλίου : CRE 3-193, 3-207
Θέση της Επιτροπής : CRE 3-194, 3-208
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι �  Όχι ■
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ΕΛΚ �Ε∆, ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΕΕ (B5-0566/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα µέτρα στήριξης στους καρπούς µε
κέλυφος και τα χαρούπια
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 16.06.2000/14
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : CRE 4-250, 4-257
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης : Ναι ■   Όχι �

∆ιάφορες αποφάσεις

ΝΟΜΙ/ MacCormick (A5-0151/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αίτηση άρσης της ασυλίας του κ.
Andreas Brie
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 13.06.2000/7

ΝΟΜΙ/ Zimeray (A5-0158/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αίτηση άρσης της ασυλίας του κ.
Johann Kronberger
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 13.06.2000/8

Έγκριση του χρονοδιαγράµµατος των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου �
2001
Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης ολοµελείας της 14.06.2000/9
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Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή

Σύµφωνα µε τη συµφωνία που συνήφθη στις 17 Νοεµβρίου 1994,
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε
τη διαδικασία της ανακοίνωσης από την τελευταία της συνέχειας που
δόθηκε στα κείµενα που εγκρίθηκαν σε συνεδρίαση ολοµελείας, ο
ακόλουθος πίνακας περιέχει τα ψηφίσµατα που αποτέλεσαν
αντικείµενο ανακοίνωσης κατά τη διάρκεια της συνόδου του Ιουνίου
2000 στο Στρασβούργο.
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη σύγκληση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης

A5-0018/2000 ΣΥΝΤ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 ∆ιαδικασία σε
εξέλιξη

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά  τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής της νέας απόφασης του
Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 περί
καθορισµού των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή -
(1999/1468/ΕΚ)

A5-0021/2000 ΣΥΝΤ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 Περατωθείσα
διαδικασία

Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

A5-0064/2000 ΣΥΝΤ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396 ∆ιαδικασία σε
εξέλιξη

Παροχή έκτακτης χρηµατοδοτικής βοήθειας στο
Κοσσυφοπέδιο

A5-0022/2000 ΕΞΩΤ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο προενταξιακής
στρατηγικής για την Κύπρο και τη Μάλτα

A5-0029/2000 ΕΞΩΤ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη σύσταση της Επιτροπής για την έκδοση
απόφασης του Συµβουλίου µε την οποία
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγµατευθεί
συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µε την
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας

A5-0031/2000 ΕΞΩΤ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

Ανακ.: αντιµετώπιση του ρατσισµού, της
ξενοφοβίας και του αντισηµιτισµού στις
υποψήφιες προς ένταξη χώρες

A5-0055/2000 ΕΞΩΤ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα διεθνώς

A5-0060/2000 ΕΞΩΤ ΜΑΡΤΙΟΣ
 II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της
οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά
την τροµώδη νόσο

A5-0023/2000 ΓΕΩΡ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα
κράτη µέλη µε την οποία καθορίζονται οι γενικές
κατευθύνσεις για την κοινοτική πρωτοβουλία
όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη (LEADER+)

A5-0024/2000 ΓΕΩΡ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Ρύθµιση προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου του
τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών
και χοιροειδών

A5-0044/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Θέσπιση ειδικού µέτρου υπέρ ορισµένων
οσπριοειδών

A5-0045/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Μέτρα ενηµέρωσης στον τοµέα της κοινής
γεωργικής πολιτικής

A5-0046/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Κανονισµός του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) 2075/92 περί κοινής
οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
ακατέργαστου καπνού

C5-0094/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ54

∆ελτίο 03.07.2000
Πέρας της συντάξεως : 26.06.2000

- EL - PE 291.820

ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

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)

A5-0068/2000 ΠΡΟΫ ΜΑΡΤΙΟΣ
III-00

16/06/2000 ∆ιαδικασία
προϋπολογισµού

2001

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διαδικασία
του προϋπολογισµού 2001 - Τµήµα III - Επιτροπή

A5-0070/2000 ΠΡΟΫ ΜΑΡΤΙΟΣ
III-00

16/06/2000 ∆ιαδικασία
προϋπολογισµού

2001
∆εύτερη έκθεση της Επιτροπής Ανεξάρτητων
Εµπειρογνωµόνων

A5-0001/2000 ΕΛΕΓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879

Καθιέρωση ποινικής προστασίας των οικονοµικών
συµφερόντων της Ένωσης

A5-0002/2000 ΕΛΕΓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879 νοµοθετική
πρωτοβουλία
άρθρο 192 ΣΕΚ

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 Ι-Κοινοβούλιο, ΙΙ-
Συµβούλιο, ΙΙΙ-Επιτροπή, IV- ∆ικαστήριο και V-
Ελεγκτικό Συνέδριο

A5-0004/2000 ΕΛΕΓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 Περατωθείσα
διαδικασία
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

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 Ι-Κοινοβούλιο, ΙΙ-Συµβούλιο, ΙΙΙ-
Επιτροπή, IV- ∆ικαστήριο και V-Ελεγκτικό
Συνέδριο

A5-0004/2000 ΕΛΕΓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 Περατωθείσα
διαδικασία

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες συνοδεύουν
αποτελώντας αναπόσπαστο τµήµα της, την
απόφαση χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή
όσον αφορά την εκτέλεση  του γενικού
προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για το οικονοµικό έτος 1977

A5-0004/2000 ΕΛΕΓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 Περατωθείσα
διαδικασία

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός ενιαίου µέσου
χρηµατοδότησης και προγραµµατισµού για την
πολιτιστική συνεργασία (Πρόγραµµα "Πολιτισµός
2000")

A5-0009/2000 ΣΥΝ∆ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 Περατωθείσα
διαδικασία

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί θεσπίσεως πολυετούς
προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις στον τοµέα
της ενέργειας- SAVE (1998-2002)

A5-0010/2000 ΣΥΝ∆ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 Περατωθείσα
διαδικασία

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την θέσπιση πολυετούς
προγράµµατος για την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα

A5-0011/2000 ΣΥΝ∆ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 Περατωθείσα
διαδικασία
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Ετήσια έκθεση σχετικά µε  τα αποτελέσµατα των
εργασιών της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης
ΑΚΕ-ΕΕ κατά το 1999

A5-0032/2000 ΑΝΑΠ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Προώθηση της διατήρησης και της αειφόρου
διαχείρισης των τροπικών δασών στις
αναπτυσσόµενες χώρες

A5-0048/2000 ΑΝΑΠ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Κανονισµός του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 για την
εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη
διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος, το
οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

A5-0013/2000 ΟΙΚΟ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες

Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες και εταιρίες διαχείρισης και απλοιποιηµένα
ενηµερωτικά δελτία

A5-0025/2000 ΟΙΚΟ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Ετήσια οικονοµική έκθεση για το 1999 A5-0041/2000 ΟΙΚΟ ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 1396

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για
κανονισµό (ΕΚ) του Συµβουλίου σχετικά µε την
περαιτέρω καταβολή συναλλαγµατικών
διαθεσίµων κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας

A5-0042/2000 ΟΙΚΟ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες

Οδηγία του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα
φόρου προστιθέµενης αξίας - µεταβατικές
διατάξεις που χορηγούνται στη ∆ηµοκρατία της
Αυστρίας και στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία

A5-0058/2000 ΟΙΚΟ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες
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Λευκή Βίβλος: εκσυγχρονισµός των κανόνων
εφαρµογής των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης
ΕΚ

A5-0069/1999 ΟΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879

Έκθεση: θέσπιση κώδικα ενισχύσεων προς τη
βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα το έτος 1998

A5-0073/1999 ΟΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 879

28η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της
πολιτικής ανταγωνισµού - 1998

A5-0078/1999 ΟΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000)1279 SP(2000) 879

Έβδοµη έκθεση για τις κρατικές ενισχύσεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη µεταποίηση
και ορισµένους άλλους τοµείς της οικονοµίας

A5-0087/1999 ΟΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της
ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τη
συντονισµένη στρατηγική για τον εκσυγχρονισµό
της κοινωνικής προστασίας

A5-0033/2000 ΑΠΑΣ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα
κράτη µέλη όσον αφορά τη θέσπιση των
κατευθυντήριων γραµµών για τα Προγράµµατα
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (ΠΚΠ) για τα οποία
τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν
προτάσεις για ενίσχυση στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας EQUAL

A5-0034/2000 ΑΠΑΣ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους A5-0006/2000 ΠΕΡΒ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Χρηµατοδοτικό µέσον για το περιβάλλον (LIFE) A5-0014/2000 ΠΕΡΒ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Πολιτική των υδάτων A5-0027/2000 ΠΕΡΒ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 879
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Κακάο και σοκολάτα A5-0047/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Απονοµή οικολογικού σήµατος A5-0054/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Αποτέφρωση των αποβλήτων A5-0056/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα A5-0062/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους
ατµοσφαιρικούς ρύπους

A5-0063/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Νοµοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον B5-0227/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τα αεροσκάφη που φέρουν συσκευές µείωσης
του θορύβου

B5-0289/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΡΤΙΟΣ
III-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα σχετικά µε τη σήµανση των γενετικώς
τροποποιηµένων ειδών διατροφής

B5-0313/1999 ΠΕΡΒ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
II-99

16/06/2000 ΣΠ συνεδρίασης
σηµ. 13

SP(2000) 1279
Ψήφισµα σχετικά µε τις κλιµατικές µεταβολές:
συνέχεια που δόθηκε στην Πέµπτη ∆ιάσκεψη των
συµβαλλοµένων στη σύµβαση πλαίσιο των Η.Ε.
για τις κλιµατικές µεταβολές

B5-0314/1999 ΠΕΡΒ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
II-99

16/06/2000 ΣΠ συνεδρίασης
σηµ. 13

SP(2000) 1183

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπή
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους

C5-0055/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες
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Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προβληµάτων
υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών

C5-0064/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών του
Συµβουλίου 79/373/ΕΟΚ περί εµπορίας των
συνθέτων ζωοτροφών και 96/25/ΕΟΚ για την
κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών

C5-0272/1999 ΠΕΡΒ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής �Γυναίκες και
επιστήµη� - Κινητοποίηση των γυναικών µε
σκοπό τον εµπλουτισµό της ευρωπαϊκής έρευνας

A5-0082/1999 ΓΥΝΑ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Η συµµετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων

B5-0180/2000 ΓΥΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος B5- 0248/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Κλωνοποίηση ανθρωπίνων όντων B5- 0288/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
III-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

B5-0024/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 *

Εργαζόµενοι στον ανθρωπιστικό τοµέα στην
Κολοµβία

B5-0026/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -00 16/06/2000 SP(2000) 879

Η πετρελαιοκηλίδα του Erika στη Γαλλία B5-0028/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 879

Οι θύελλες που ενέσκηψαν στην Ευρώπη B5-0029/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879
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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις Μολούκες νήσους στην Ινδονησία

B5-0034/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τους φυλακισµένους από τον πόλεµο του
Κόλπου

B5-0038/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις καταστροφικές πληµµύρες στην Βενεζουέλα

B5-0047/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την κατάσταση στην Τσετσενία

B5-0048/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού

B5-0049/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την κατάσταση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου στην Κίνα

B5-0050/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις πρόσφατες βιαιότητες στην Άνω Αίγυπτο

B5-0052/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων του
ανθρώπου που συνδέονται µε το σχέδιο άντλησης
πετρελαίου και κατασκευής πετρελαιαγωγού στο
Τσαντ και στο Καµερούν

B5-0078/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το αποτέλεσµα των βουλευτών εκλογών στην
Αυστρία και το σχέδιο σχηµατισµού κυβέρνησης
συνασπισµού από το ÖVP (Λαϊκό Κόµµα της
Αυστρίας) και το FPÖ (Κόµµα της Ελευθερίας της
Αυστρίας9

B5-0101/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 *
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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη συνοχή των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ µε
την αναπτυξιακή πολιτική

B5-0117/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στο κλείσιµο
του εργοστασίου της Goodyear στην Ιταλία και τα
προβλήµατα της ABB-Alstom

B5-0124/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

B5-0126/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη διεθνοτική βία στη Μιτρόβιτσα και την
κατάσταση των φυλακισµένων Αλβανών
Κοσσοβάρων στη Σερβία, και ειδικότερα την
περίπτωση της κ. Flora Brovina

B5-0141/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την περίοδο που καλύπτει την
εντολή της

B5-0143/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την έκρηξη του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
στο El Ejido (Almería)

B5-0149/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ελευθερία του Τύπου στην Αγκόλα

B5-0151/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τους Ινδιάνους της Αµερικής � τους Dineh

B5-0152/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *
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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την περίπτωση του Andrei Babitsky, την
ελευθερία του Τύπου και τις παραβιάσεις των
δικαιωµάτων του ανθρώπου στην Τσετσενία

B5-0153/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανάγκη να δικασθούν οι Ερυθροί Χµερ από
διεθνές δικαστήριο

B5-0154/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις οικολογικές καταστροφές που προκλήθηκαν
από διάχυση αλάτων κυανίου από ρουµανικό
ορυχείο χρυσού στους ποταµούς  Lepos, le Somes,
la Tisza και ∆ούναβη

B5-0164/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
του ναυαγίου του Έρικα

B5-0181/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα σχετικά µε την αναδιάρθρωση των
επιχειρήσεων

B5-0185/1999 Πολιτική
Οµάδα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 II-99

16/06/2000 ΣΠ συνεδρίασης
σηµ. 13

SP(2000) 1279
Ετήσιο Νοµοθετικό Πρόγραµµα B5-0228/2000 Πολιτική

Οµάδα.
ΜΑΡΤΙΟΣ

II-00
16/06/2000 SP(2000) 1396

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε το
οποίο εκφράζεται η υποστήριξη στις Συµβάσεις
της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 και στο
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

B5-0233/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου (23-24 Μαρτίου 2000 στη
Λισσαβώνα)

B5-0236/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 *
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη σύµβαση για το διεθνές εµπόριο ειδών
άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται από
εξαφάνιση (CITES)

B5-0243/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
την κακοκαιρία στη Μοζαµβίκη

B5-0244/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις
παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του
ανθρωπιστικού δικαίου στην Τσετσενία

B5-0245/2000 Πολ. Οµ. ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την Ανατολική Σαχάρα

B5-0246/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το Κασµίρ και το Τζάµµου

B5-0250/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε
την εκλογική διαδικασία στο Περού

B5-0255/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ελευθερία του Τύπου στην Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας

B5-0257/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 *

Μεσογειακή πολιτική B5-0297/2000 Πολιτική
Οµάδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
III-00

16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 1396

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδoσης για τα
στραγγαλιστικά πηνία πoυ πρooρίζoνται για τoυς
λαµπτήρες φθoρισµoύ

A5-0102/1999 ΒΕΕΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη θέση της
Κοινότητας στο πλαίσιο του Μικτού Συµβουλίου
Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Μεξικού σχετικά µε την
εφαρµογή των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 12 της
Ενδιάµεσης Συµφωνίας

A5-0066/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες

Ανακ.: eEurope � Κοινωνία των πληροφοριών για
όλους (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας,
23-24 Μαρτίου 2000)

A5-0067/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: ηλεκτρική
ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές και εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (SEC(99) 0470)
Claude TURMES

A5-0078/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ
III-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την παράταση της
απόφασης 710/97/ΕΚ σχετικά µε τη συντονισµένη
προσέγγιση των αδειών στον τοµέα των
προσωπικών δορυφορικών υπηρεσιών
επικοινωνίας στην Κοινότητα

C5-0019/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση της απόφασης 88/591/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ,
ΕΚΑΕ περί ιδρύσεως Πρωτοδικείου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

A5-0003/2000 ΝΟΜΙ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση της απόφασης 88/591/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ,
ΕΚΑΕ περί ιδρύσεως Πρωτοδικείου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

A5-0003/2000 ΝΟΜΙ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της
οδηγίας 74/60/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών
όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθµιση των
οχηµάτων µε κινητήρα (εσωτερικά τµήµατα του
χώρου επιβατών εκτός των εσωτερικών
κατόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των οργάνων
χειρισµού, οροφή ή συρόµενη οροφή, ερεισίνωτο
και οπίσθιο τµήµα των καθισµάτων)

A5-0005/2000 ΝΟΜΙ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 Περατωθείσα
διαδικασία

·Όροι απόσπασης των µισθωτών εργαζoµένων
υπηκόων τρίτoυ κράτoυς

A5-0007/2000 ΝΟΜΙ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά έγκριση �
εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας � της
Συνθήκης του ΠΟ∆Ι για την πνευµατική
ιδιοκτησία και της Συνθήκης του ΠΟ∆Ι για τις
ερµηνείες και εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα

A5-0008/2000 ΝΟΜΙ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 σύµφωνη γνώµη

Ελεύθερη παρoχή διασυνoριακών υπηρεσιών
στoυς υπηκόoυς τρίτoυ κράτoυς

A5-0012/2000 ΝΟΜΙ ΦΕΒΡ.  I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας
της Γερµανίας και της ∆ηµοκρατίας της
Φινλανδίας ενόψει της έγκρισης κανονισµού του
Συµβουλίου που αφορά τις διαδικασίες
αφερεγγυότητας

A5-0039/2000 ΝΟΜΙ ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 *

Ανακ.: Πράσινη Βίβλος σχετικά µε την  αστική
ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων

A5-0061/2000 ΝΟΜΙ ΜΑΡΤΙΟΣ
III-00

16/06/2000 SP(2000) 1396
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα σχετικά µε τη Στρατηγική για την Ενιαία
Ευρωπαϊκή Αγορά

B5-0204/1999 ΝΟΜΙ ΝΟΕΜΒΡ: I-99 16/06/2000 ΣΠ συνεδρίασης
σηµ. 13

SP(2000) 1395
Κανονισµός (ΕΚ, ΕΚΑΕ) του Συµβουλίου περί
εφαρµογής της απόφασης 94/728/ΕΚ, ΕΚΑΕ
σχετικά µε το σύστηµα ιδίων πόρων των
Κοινοτήτων (κωδικοποιηµένη έκδοση)

C4-0018/1998 ΝΟΜΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 Κωδικοποίηση

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά τη
σήµανση και την παρουσίαση ειδών διατροφής
καθώς και τη διαφήµιση αυτών (κωδικοποιηµένη
έκδοση)

C4-0212/1999 ΝΟΜΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 Κωδικοποίηση

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών
ιδρυµάτων και την άσκηση αυτής
(κωδικοποιηµένη έκδοση)

C5-0067/1999 ΝΟΜΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 Κωδικοποίηση

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου
σχετικά µε προστατευτικά µέτρα κατά της
εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών
βλαπτικών γα τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
κατά της εξάπλωσης αυτών στην Κοινότητα
(κωδικοποιηµένη έκδοση)

C5-0264/1999 ΝΟΜΙ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 Κωδικοποίηση

Πράξη του  Συµβουλίου για την κατάρτιση της
Σύµβασης για την αµοιβαία δικαστική συνδροµή
επί ποινικών υποθέσεων µεταξύ των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A5-0019/2000 ΕΛΕΥ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
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οµάδα/
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Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Απόφαση-πλαίσιο περί ενισχύσεως της ποινικής
προστασίας από την παραχάραξη ενόψει της
εισαγωγής του ευρώ

A5-0020/2000 ΕΛΕΥ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *

Ρατσισµός και ξενοφοβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση A5-0049/2000 ΕΛΕΥ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα στην ΕΕ

A5-0050/2000 ΕΛΕΥ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Ανακ.: εφαρµογή των µέτρων για την
καταπολέµηση του παιδεραστικού σεξουαλικού
τουρισµού

A5-0052/2000 ΕΛΕΥ ΜΑΡΤΙΟΣ
III-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τους αιτούντες άσυλο και τους µετανάστες:
σχέδια δράσης για τις χώρες καταγωγής ή
διέλευσης. Οµάδα υψηλού επιπέδου

A5-0057/2000 ΕΛΕΥ ΜΑΡΤΙΟΣ
III-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την πρόοδο που έχει πραγµατοποιηθεί κατά το
1999 όσον αφορά τη δηµιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που
προβλέπεται από το άρθρο 2, τέταρτο εδάφιο, της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

B5-0109/2000 ΕΛΕΥ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

∆εύτερη έκθεση: εφαρµογή των συµπερασµάτων
όσον αφορά θέµατα αλιείας και περιβάλλοντος

A5-0016/2000 ΑΛΙΕ ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Ανακ.: διαχείριση της αλιείας και η διατήρηση της
φύσης στο θαλάσσιο περιβάλλον

A5-0017/2000 ΑΛΙΕ ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 SP(2000) 1396
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
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Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά
την τροποποίηση, για τέταρτη φορά, του
Κανονισµού ΕΚ αριθ. 1626/94 για τη θέσπιση
ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης των
αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο και, για πέµπτη
φορά, του Κανονισµού ΕΚ αριθ. 850/98 για τη
διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών
µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων
οργανισµών

A5-0035/2000 ΑΛΙΕ ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 έγκριση χωρίς
τροπολογίες

Στοιχειώδη κοινοτικά µέτρα για την
καταπολέµηση ορισµένων νόσων των ψαριών

A5-0036/2000 ΑΛΙΕ ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας στις
δαπάνες των κρατών µελών για τη συλλογή
δεδοµένων καθώς και για τη χρηµατοδότηση
µελετών και πειραµατικών έργων για τη στήριξη
της κοινής αλιευτικής πολιτικής

A5-0037/2000 ΑΛΙΕ ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Συλλογή και διαχείριση αλιευτικών δεδοµένων A5-0038/2000 ΑΛΙΕ ΜΑΡΤΙΟΣ
I-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Ενίσχυση του διαλόγου µεταξύ του κλάδου και
των οικείων κύκλων µε αντικείµενο την κοινή
αλιευτική πολιτική

A5-0094/1999 ΑΛΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879

Έκθεση: αποτελέσµατα των πολυετών
προγραµµάτων προσανατολισµού για τους
αλιευτικούς στόλους στα τέλη του 1997

A5-0096/1999 ΑΛΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879
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Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που
αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου το οποίο
καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη
χρηµατική αντιστάθµιση που προβλέπονται στη
συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας του Σάο Τοµέ και Πρίντσιπε όσον
αφορά την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τοµέ και
Πρίντσιπε για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 1999
έως 31 Μαΐου 2002

A5-0106/1999 ΑΛΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής στα
κράτη µέλη για τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων
για την ανάληψη κοινοτικής πρωτοβουλίας που
αφορά την οικονοµική και κοινωνική
αναζωογόνηση πόλεων και οικισµών σε κρίση,
έτσι ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική
ανάπτυξη (URBAN)

A5-0026/2000 ΠΕΡΦ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής στα
κράτη µέλη για τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων
για µια κοινοτική πρωτοβουλία που αφορά τη
διευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό την
ενθάρρυνση της αρµονικής και ισόρροπης
ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εδάφους
(INTERREG)

A5-0028/2000 ΠΕΡΦ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 879
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∆ελτίο 03.07.2000
Πέρας της συντάξεως : 26.06.2000

- EL - PE 291.820

ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της
Ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τίτλο "Αύξηση
του δυναµικού του τουρισµού για τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης � Συνέχεια που δόθηκε στα
συµπεράσµατα και τις συστάσεις της Οµάδας
Υψηλού Επιπέδου

A5-0030/2000 ΠΕΡΦ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων
επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην
Κοινότητα

A5-0040/2000 ΠΕΡΦ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων
πλοίου και καταλοίπων φορτίου

A5-0043/2000 ΠΕΡΦ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Πλήρης ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στη διαδικασία ανάπτυξης των
αναπτυσσόµενων χωρών

A5-0051/2000 ΠΕΡΦ ΜΑΡΤΙΟΣ
II-00

16/06/2000 SP(2000) 1396

Οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων A5-0104/1999 ΠΕΡΦ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879

Σύµβουλοι ασφαλείας για τις οδικές,
σιδηροδροµικές και εσωτερικές πλωτές µεταφορές
επικινδύνων εµπορευµάτων

A5-0105/1999 ΠΕΡΦ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879

Έκτη περιοδική έκθεση για την κοινωνική και
οικονοµική κατάσταση και ανάπτυξη των
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A5-0107/1999 ΠΕΡΦ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879
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∆ελτίο 03.07.2000
Πέρας της συντάξεως : 26.06.2000
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ΤΊΤΛΟΣ Αρ. Εγγράφου Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

Κοινοβ. επιτρ.

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδρίαση
ολοµελείας της
ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς
συνέχεια=*

ή παρατηρήσεις

Ανακ.: τα διαρθρωτικά ταµεία και ο συντονισµός
τους µε το Ταµείο Συνοχής: κατευθυντήριες
γραµµές για τα προγράµµατα της περιόδου 2000-
2006

A5-0108/1999 ΠΕΡΦ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-00

16/06/2000 SP(2000) 879

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις ευρωπαϊκές ταχυδροµικές υπηρεσίες

B5-0116/1999 ΠΕΡΦ ΦΕΒΡ.  II-00 16/06/2000 *


