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13. ∆ε΄κατη συ΄µβαση ΕΚ-UNRWA (1999-2001) *
A5-0010/1999
Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ το κει΄µενο της 10ης Συ΄µβασης ΕΚ-UNRWA, η οποι΄α
καλυ΄πτει τα ΄ετη 1999-2001, πριν απο΄ την υπογραφη΄ της Συ΄µβασης απο΄ την Επιτροπη΄ και την Υπηρεσι΄α
΄ ν για τους προ΄σφυγες της Παλαιστι΄νης στη Με΄ση Ανατολη΄
Αρωγη΄ς και Έργων των Ηνωµε΄νων Εθνω
(COM(1999)0334  C5-0059/1999  1999/0143(CNS))
Η εν λο΄γω προ΄ταση εγκρι΄νεται µε τις ακο΄λουθες τροποποιη΄σεις:
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογι΄α 1)
Άρθρο 2α (νε΄ο)
Άρθρο 2α
Η Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το
Συµβου΄λιο, τις ετη΄σιες εκθε΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
(5)2 της Συ΄µβασης.
(Τροπολογι΄α 2)
Άρθρο 3α (νε΄ο)
Άρθρο 3α
΄ πων της
Η Επιτροπη΄ διασφαλι΄ζει ο΄τι η προ΄σβαση των εκπροσω
΄ ς και του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου η΄ του
Κοινο΄τητας, καθω
΄ ρους των εργασιω
΄ ν της UNRWA ΄επεται
Συµβουλι΄ου, στους χω
της παροχη΄ς λεπτοµερου΄ς και επι΄καιρης πληροφο΄ρησης ο΄σον
αφορα΄ τις πτυχε΄ς της χρηµατοδο΄τηση΄ς τους.

΄ µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα που αποτελει΄ τη γνω
απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ το κει΄µενο της 10ης Συ΄µβασης ΕΚ-UNRWA, η οποι΄α καλυ΄πτει
τα ΄ετη 1999 2 2001, πριν απο΄ την υπογραφη΄ της Συ΄µβασης απο΄ την Επιτροπη΄ και την Υπηρεσι΄α Αρω΄ ν για τους προ΄σφυγες της Παλαιστι΄νης στη Με΄ση Ανατολη΄
γη΄ς και Έργων των Ηνωµε΄νων Εθνω
(COM(1999)0334  C5-0059/1999  1999/0143(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
* ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου (COM(1999)0334),
΄εχοντας υπο΄ψη τη µονογραφηθει΄σα απο΄ την Επιτροπη΄ 10η Συ΄µβαση ΕΚ-UNRWA η οποι΄α καλυ΄πτει τα ΄ετη
1999-2001 (COM(1999)0334),
΄εχοντας κληθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 181 σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο
300, παρα΄γραφος 3, πρω΄το εδα΄φιο, της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0059/1999),
΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 97, παρα΄γραφος 7 του Κανονισµου΄ του,
* ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ανα΄πτυξης και Συνεργασι΄ας και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς
΄ ν Υποθε΄σεων, Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των και Κοινη΄ς Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς και Πολιτικη΄ς Ασφαλει΄ας
Εξωτερικω
΄ ς και της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
΄ ν. (A5-0010/1999),
καθω
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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,

