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C 54/75
Torstai 16. syyskuuta 1999



ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,



ottaa huomioon kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön
(A5-0012/1999),

1.
päättää olla vahvistamatta yhteispäätösmenettelyn ensimmäistä käsittelyä seuraavasta aiheesta;
13. huhtikuuta 1999 hyväksytty teksti ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta
pakolaisten päättää olla vahvistamatta yhteispäätösmenettelyn ensimmäistä käsittelyä ja komission integroitumisen edistämiseksi (KOM(98) 731  C4-0049/1999  1998/0356(CNS)  entinen 1998/
0356(CNS)) (1);
2.
pyytää komissiota esittämään ehdotuksen Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta, joka kattaa
pakolaisten vastaanottoa, integraatiota ja kotimaahan palauttamista koskevat rakenteelliset toimet;
3.
(1)

kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
EYVL C 219, 30.7.1999, s. 79.

3. Työllisyys- ja sosiaaliasiat *** I (menettely ilman keskustelua)
A5-0006/1999
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma vireillä olevista lainsäädäntömenettelyistä työllisyys- ja sosiaaliasioiden alalla (Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle #
Amsterdamin sopimuksen voimaantulon vaikutukset (SEC(1999) 581 # C4-0219/1999))
(Yhteispäätösmenettely; ensimmäisen käsittelyn vahvistaminen)
Euroopan parlamentti, joka


ottaa huomioon luettelon 1. toukokuuta 1999 vireillä olleista komission ehdotuksista, joiden oikeusperusta ja/tai joihin sovellettava lainsäädäntömenettely muuttui Amsterdamin sopimuksen voimaan
tullessa (SEC(1999) 581  C4-0219/1999),



ottaa huomioon 4. toukokuuta 1999 antamansa päätöslauselman Amsterdamin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista (neuvostossa 1. toukokuuta 1999 vireillä olevien lainsäädäntöehdotusten luettelo,
jossa mainitaan uusi oikeusperusta ja mahdollinen lainsäädäntömenettelyn muuttuminen Amsterdamin
sopimuksen voimaantulon vuoksi) (C4-0134/1999  SEC(1999) 581  C4-0219/1999) (1),



ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,



ottaa huomioon työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A5-0006/1999),

1.

vahvistaa yhteispäätösmenettelyn ensimmäisen käsittelyn seuraavista aiheista;

a)

20. marraskuuta 1991 hyväksytty teksti ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi liikkuvuudeltaan rajoitteisten työntekijöiden liikkuvuutta ja työmatkojen turvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten
parantamiseksi (KOM(90) 588  C3-0167/1991  1990/0327(COD)  entinen 1990/0327(SYN)) (2)

b)

14. heinäkuuta 1993 hyväksytty teksti ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi turvallisuutta ja terveyttä
koskevista vähimmäisvaatimuksista liikennealan tehtävissä ja liikennevälineissä suoritettavassa työssä
(direktiivin 89/0391/ETY 16 artiklassa tarkoitettu erillinen direktiivi) (KOM(92) 234  C3-0477/
1992  1992/0420(COD)  entinen 1992/0420(SYN)) (3)

c)

20. huhtikuuta 1994 hyväksytty teksti ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi turvallisuutta ja terveyttä
koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden altistuessa fyysisten tekijöiden aiheuttamille vaaroille (KOM(92) 560  C3-0158/1993  1992/0449(COD)  entinen 1992/0449(SYN)) (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Kyseisen istunnon pöytäkirja, osa II, kohta 7.
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d)

24. helmikuuta 1994 hyväksytty teksti ehdotuksesta hyväksyä keskipitkän aikavälin toimintaohjelma
syrjinnän torjumiseksi ja yhteisvastuun edistämiseksi ; uusi innovaatioita tukeva ja niihin kannustava
ohjelma (1994  1999) (KOM(93) 435  C3-0522/1993  1993/0936(COD)  entinen 1993/
0936(SYN)) (1)

e)

18. helmikuuta 1997 hyväksytty teksti ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) 1408/71 sekä asetuksen (ETY) 1408/71
täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) 0574/72 muuttamisesta työttömien hyväksi
(KOM(95) 734  C4-0116/1996  1996/0004(COD)  entinen 1996/0004(SYN)) (2)

f)

28. marraskuuta 1996 hyväksytty teksti ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) 1408/71 sekä asetuksen täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) 0574/72 muuttamisesta varhaiseläke-etuuksia saavien hyväksi
(KOM(95) 735  C4-0108/1996  1996/0001(COD)  entinen 1996/0001(SYN)) (3)

g)

6. lokakuuta 1998 hyväksytty teksti ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) asetuksen (ETY) 1408/71
muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia
(KOM(97) 561  C4-0012/1998  1997/0320(COD)  entinen 1997/0320(SYN)) (4)

h) 14. huhtikuuta 1999 hyväksytty teksti ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi työntekijöille tiedottamista
ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (KOM(98) 612  C4-0706/
1998  1998/0315(COD)  entinen 1998/0315(SYN)) (5);
2.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

C
C
C
C
C

77, 14.3.1994, s. 33.
85, 17.3.1997, s. 25.
380, 16.12.1996, s. 89.
328, 26.10.1998, s. 23.
219, 30.7.1999, s. 223.

4. Ympäristöasiat, kansanterveys ja kuluttajapolitiikka *** I (menettely ilman keskustelua)
A5-0004/1999
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma vireillä olevista lainsäädäntömenettelyistä ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan alalla (Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle # Amsterdamin sopimuksen voimaantulon vaikutukset (SEC(1999) 581 #
C4-0219/1999))
(Yhteispäätösmenettely; ensimmäisen käsittelyn vahvistaminen)
Euroopan parlamentti, joka


ottaa huomioon luettelon 1. toukokuuta 1999 vireillä olleista komission ehdotuksista, joiden oikeusperusta ja/tai joihin sovellettava lainsäädäntömenettely muuttui Amsterdamin sopimuksen voimaan
tullessa (SEC(1999) 581  C4-0219/1999),



ottaa huomioon 4. toukokuuta 1999 antamansa päätöslauselman Amsterdamin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista (neuvostossa 1. toukokuuta 1999 vireillä olevien lainsäädäntöehdotusten luettelo,
jossa mainitaan uusi oikeusperusta ja mahdollinen lainsäädäntömenettelyn muuttuminen Amsterdamin
sopimuksen voimaantulon vuoksi) (C4-0134/1999  SEC(1999) 581  C4-0219/1999) (1),

(1)

Kyseisen istunnon pöytäkirja, osa II, kohta 7.
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