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1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος
2 της Συνθη΄κης ΕΚ·
΄ σει, εφο΄σον προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο να το ενηµερω
Κοινοβου΄λιο,
4.
ζητει΄ να κληθει΄ να γνωµοδοτη΄σει εκ νε΄ου, εφο΄σον το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να επιφε΄ρει ουσιαστικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στην Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα γνω΄µη στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.

14. Σεισµοι΄ στην Τουρκι΄α και την Ελλα΄δα
α)

B5-0072, 0077, 0087, 0088, 0104 και 0109/1999
Ψη΄φισµα σχετικα΄ µε τον σεισµο΄ στην Τουρκι΄α

Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τις πρω΄τες πρωινε΄ς ω΄ρες της 17ης Αυγου΄στου 1999 ΄ενας καταστρεπτικο΄ς σεισµο΄ς,
εντα΄σεως 7,4 βαθµω΄ν της κλι΄µακας Ρι΄χτερ, ΄επληξε την πυκνοκατοικηµε΄νη και ΄εντονα βιοµηχανικη΄ βορειοδυτικη΄ περιοχη΄ της Τουρκι΄ας,
B.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο εν λο΄γω σεισµο΄ς ει΄χε ως αποτε΄λεσµα πα΄νω απο΄ 15.000 νεκρου΄ς, 25.000 τραυµατι΄ες, εκτεταµε΄νες υλικε΄ς καταστροφε΄ς και πολλε΄ς χιλια΄δες αγνοουµε΄νους,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η απουσι΄α οργανω΄σεως κατα΄ τη δια΄ρκεια των ηµερω΄ν που ακολου΄θησαν τον καταστροφικο΄ σεισµο΄ ει΄χε ως αποτε΄λεσµα να καθυστερη΄σουν οι εργασι΄ες των σωστικω΄ν συνεργει΄ων,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΕΕ παρε΄χει ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια στις περισσο΄τερο πληγει΄σες περιοχε΄ς,

1.
εκφρα΄ζει την ειλικρινη΄ του συµπα΄θεια και αλληλεγγυ΄η προς την Τουρκι΄α και τους συγγενει΄ς και φι΄λους
ο΄λων ο΄σων ΄εχουν σκοτωθει΄ η΄ τραυµατισθει΄·
΄ ν συνεργει΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν και καλει΄ την Επιτροπη΄ να διερευνη΄σει τις
2.
χαιρετι΄ζει το ΄εργο των σωστικω
΄ σεως της αποτελεσµατικο΄τητας της παρεχο΄µενης βοη΄θειας σε µει΄ζονες ανθρωπιστικε΄ς καταδυνατο΄τητες βελτιω
στροφε΄ς εντο΄ς η΄ εκτο΄ς της ΕΕ και να υποβα΄λει ΄εκθεση στο Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε τις εργασι΄ες της·
3.
πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να εξετασθει΄ επειγο΄ντως το ενδεχο΄µενο δηµιουργι΄ας ενο΄ς Ευρωπαϊκου΄ Ερευνητικου΄ Ινστιτου΄του για τη συστηµατικη΄ µελε΄τη και την εφαρµογη΄ νε΄ων µεθο΄δων εγκαι΄ρου προειδοποιη΄σεως της σεισµικη΄ς
δραστηριο΄τητας·
4.
αναθε΄τει στην Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄, την κυβε΄ρνηση
της Τουρκι΄ας και τη Μεγα΄λη Τουρκικη΄ Εθνοσυνε΄λευση.

β)

B5-0074, 0076, 0086, 0089 και 0102/1999
Ψη΄φισµα σχετικα΄ µε τον καταστροφικο΄ σεισµο΄ της Αθη΄νας στις 7 Σεπτεµβρι΄ου 1999

Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ θηκε
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τον καταστροφικο΄ σεισµο΄ εντα΄σεως 5,9 βαθµω΄ν της κλι΄µακας Ρι΄χτερ που σηµειω
στις 7 Σεπτεµβρι΄ου 1999 στην περιοχη΄ της Αθη΄νας,
B.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι περισσο΄τερα απο΄ 100 α΄τοµα ΄εχουν σκοτωθει΄, πολλε΄ς εκατοντα΄δες ΄εχουν
΄ πολλε΄ς εκατοντα΄δες α΄λλα ΄εχουν
τραυµατισθει΄, πολλε΄ς χιλια΄δες κτι΄ρια και κατοικι΄ες ΄εχουν καταστραφει΄, ενω
υποστει΄ ζηµι΄ες, καθω΄ς επι΄σης και ο΄τι ΄εχουν ση΄µερα πληγει΄ περισσο΄τερα απο΄ 60.000 α΄τοµα,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις ζηµι΄ες που ΄εχουν υποστει΄ κτη΄ρια της πο΄λεως των Αθηνω΄ν, ο΄πως ιστορικα΄ µνηµει΄α,
το Αρχαιολογικο΄ Μουσει΄ο της πο΄λεως, εκκλησι΄ες και νοσοκοµει΄α,
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1.
εκφρα΄ζει τη βαθια΄ του συµπα΄θεια προς τις οικογε΄νειες των θυµα΄των και το συ΄νολο των κατοι΄κων της
Αττικη΄ς·
2.

εξαι΄ρει τις προσπα΄θειες των σωστικω΄ν συνεργει΄ων που ΄ελαβαν µε΄ρος στην αναζη΄τηση επιζω΄ντων·

3.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο και τους α΄λλους αρµο΄διους οργανισµου΄ς να εξετα΄σουν ο΄λες τις
δυνατο΄τητες προκειµε΄νου να συνδρα΄µουν χωρι΄ς καθυστε΄ρηση τα θυ΄µατα και να αποκαταστη΄σουν ταχε΄ως τις
ζηµι΄ες·
4.
πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να εξετασθει΄ επειγο΄ντως το ενδεχο΄µενο δηµιουργι΄ας ενο΄ς Ευρωπαϊκου΄ Ερευνητικου΄ Ινστιτου΄του για τη συστηµατικη΄ µελε΄τη και την εφαρµογη΄ νε΄ων µεθο΄δων εγκαι΄ρου προειδοποιη΄σεως της σεισµικη΄ς
δραστηριο΄τητας·
΄ σεως της αποτελεσµατικο΄τητας της παρεχο΄µενης
5.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να διερευνη΄σει τις δυνατο΄τητες βελτιω
βοη΄θειας σε µει΄ζονες ανθρωπιστικε΄ς καταστροφε΄ς εντο΄ς η΄ εκτο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ενω΄σεως, ο΄πως η συγκρο΄τηση
΄ µατος προστασι΄ας των πολιτω΄ν που θα συντονι΄ζει τις σωστικε΄ς οµα΄δες και την υλικη΄ βοη΄θεια των
ενο΄ς ειδικου΄ σω
΄ ν, και να υποβα΄λει ΄εκθεση στο Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε τις εργασι΄ες της·
κρατω΄ν µελω
6.
αναθε΄τει στην Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στην Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο, την Ελληνικη΄
Κυβε΄ρνηση, τις αρµο΄διες αρχε΄ς της Αττικη΄ς και στην πο΄λη των Αθηνω΄ν.

15. Νταγκεστα΄ν
B5-0071, 0078, 0085, 0090, 0095 και 0103/1999
Ψη΄φισµα σχετικα΄ µε την ΄ενοπλη συ΄γκρουση στη ∆ηµοκρατι΄α του Νταγκεστα΄ν στη Ρωσι΄α
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
4 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄µφωνη γνω΄µη του της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τη συ΄ναψη Συµφωνι΄ας Εται΄ ν Κοινοτη΄των και των κρατω΄ν µελω΄ν τους, αφενο΄ς, και
ρικη΄ς Σχε΄σης και Συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των Ευρωπαϊκω
΄ ς και τη συ΄µφωνη γνω΄µη του της 11ης Ιουνι΄ου 1997 σχετικα΄
της Ρωσικη΄ς Οµοσπονδι΄ας, αφετε΄ρου (1), καθω
µε τη συ΄ναψη Πρωτοκο΄λλου στη Συµφωνι΄α Εταιρικη΄ς Σχε΄σης και Συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοι΄ ν τους, και της Ρωσικη΄ς Οµοσπονδι΄ας (2),
νοτη΄των και των κρατω΄ν µελω
4 ΄εχοντας υπο΄ψη την υποστη΄ριξη της ΕΕ στη συνεχιζο΄µενη ανα΄πτυξη της συνεργασι΄ας στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου Παρευξεινι΄ων Χωρω΄ν,
4 ΄εχοντας υπο΄ψη την Κοινη΄ Στρατηγικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για τη Ρωσι΄α, που εγκρι΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο τον Ιου΄νιο του 1999,
4 ΄εχοντας υπο΄ψη τη δη΄λωση της Προεδρι΄ας του Συµβουλι΄ου εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Ενω΄σεως σχετικα΄ µε
την κατα΄σταση στη ∆ηµοκρατι΄α του Νταγκεστα΄ν καθω΄ς και τη δη΄λωση του προεδρευ΄οντος του ΟΑΣΕ σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στο Νταγκεστα΄ν, µε ηµεροµηνι΄α 13 Αυγου΄στου 1999,
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση ΄εχει δεσµευθει΄ στην ενι΄σχυση της στρατηγικη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης
µε τη Ρωσι΄α απο΄ πλευρα΄ς οικονοµικη΄ς ολοκλη΄ρωσης και συνεργασι΄ας, µε παρα΄λληλη διατη΄ρηση της σταθερο΄τητας και της ασφα΄λειας στην Ευρω΄πη και πε΄ραν αυτη΄ς,
B.

εµµε΄νοντας στην εδαφικη΄ ακεραιο΄τητα της Ρωσικη΄ς Οµοσπονδι΄ας,

Γ.

΄ ντας ο΄τι η Ρωσικη΄ Οµοσπονδι΄α αντιµετωπι΄ζει σοβαρη΄ οικονοµικη΄, δηµοσιονοµικη΄, κοινωνικη΄ και
εκτιµω
θεσµικη΄ κρι΄ση,

∆.

θορυβηµε΄νο απο΄ τις βι΄αιες επιθε΄σεις στην επικρα΄τεια της ∆ηµοκρατι΄ας του Νταγκεστα΄ν οι οποι΄ες διαπρα΄ττονται απο΄ εξτρεµιστικε΄ς ΄ενοπλες δυνα΄µεις που εισε΄ρχονται απο΄ την Τσετσενι΄α,

Ε.

΄ ντας για την κλιµα΄κωση της ΄ενοπλης συ΄γκρουσης µεταξυ΄ των εξτρεµιστικω
΄ ν ΄ενοπλων δυνα΄µεων και
ανησυχω
του ρωσικου΄ στρατου΄, συ΄γκρουση η οποι΄α προκαλει΄ πολλα΄ θυ΄µατα και προ΄σφυγες µεταξυ΄ του α΄µαχου πληθυσµου΄ στο Νταγκεστα΄ν και τη ∆ηµοκρατι΄α της Τσετσενι΄ας,

(1)
(2)
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