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PR_NLE-AP_Agreement

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας 
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και τριών συναφών συμφωνιών
(006698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (006698/2014),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τρεις συναφείς συμφωνίες (06696/2014),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v),  της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0002/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, 
καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0026/2014),

1. παρέχει την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας και τριών συναφών συμφωνιών·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου 
της Νορβηγίας.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (η συμφωνία ΕΟΧ), υπεγράφη στις 2 
Μαΐου 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994. Σύμφωνα με την πράξη για την 
προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, η Κροατία αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προσχωρήσει, υπό τους όρους που καθορίζονται στην πράξη, στη συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 128 της εν λόγω συμφωνίας.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο, η υπό εξέταση απόφαση του Συμβουλίου αποσκοπεί στη σύναψη:

1. της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο·

2. του συναφούς πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της 
Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού 
μηχανισμού για την περίοδο 2009-2014 λόγω της συμμετοχής της Δημοκρατίας της 
Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο· 

3. του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας λόγω της προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· και

4. του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας 
της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμφωνία ΕΟΧ συγκεντρώνει σε μια ενιαία αγορά τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα τρία μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών - την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία. 

Η συμφωνία ΕΟΧ προβλέπει την εισαγωγή σε όλα τα κράτη του ΕΟΧ της ενωσιακής 
νομοθεσίας που καλύπτει τις τέσσερεις ελευθερίες - την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, 
υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Επιπλέον, η συμφωνία καλύπτει τη συνεργασία σε 
άλλους σημαντικούς τομείς όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η κοινωνική 
πολιτική, το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, που 
είναι γνωστοί υπό την κοινή ονομασία «συνοδευτικές και οριζόντιες» πολιτικές. Η συμφωνία 
διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις εντός της εσωτερικής αγοράς για τους πολίτες 
και τους οικονομικούς φορείς στον ΕΟΧ.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο αποτελεί φυσική συνέπεια της προσχώρησής της στην ΕΕ. Αποτελεί αυτονόητη 
υποχρέωση, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την προσχώρηση, να έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα νομικά μέτρα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η εν λόγω συμμετοχή. 
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Υπό το φως των προαναφερθέντων ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να παράσχει την 
έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με τη συμμετοχή της Κροατίας στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και των τριών συναφών πρόσθετων πρωτοκόλλων.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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