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∆ιαδικασία διαβούλευσης
∆ιαδικασία έγκρισης
Συνήθης νοµοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
Συνήθης νοµοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)
Συνήθης νοµοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης
Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες
Η διαγραφή κειµένου σηµαίνεται µε πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειµένου σηµαίνεται µε πλάγιους
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείµενο σηµαίνεται µε
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.
Η πρώτη και η δεύτερη γραµµή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας
προσδιορίζουν το σχετικό τµήµα του εξεταζόµενου σχεδίου πράξης. Εάν µία
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάµενη πράξη την οποία το σχέδιο
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και µία
τρίτη και µία τέταρτη γραµµή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάµενη
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.
Τροπολογίες του Κοινοβουλίου µε µορφή ενοποιηµένου κειµένου
Τα νέα τµήµατα του κειµένου σηµαίνονται µε πλάγιους έντονους
χαρακτήρες. Τα τµήµατα του κειµένου που διαγράφονται σηµαίνονται µε το
σύµβολο ▌ ή µε διαγραφή. Η αντικατάσταση κειµένου σηµαίνεται µε
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείµενο και µε
διαγραφή του κειµένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σηµαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειµένου.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε το σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής
Απασχόλησης και την κατάργηση της απόφασης 2000/98/ΕΚ
(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))
(Ειδική νοµοθετική διαδικασία – διαβούλευση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συµβουλίου (05125/2015),

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 150 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύµφωνα µε το οποίο κλήθηκε από το Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει (C8-0026/2015),

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισµού του,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(A8-0065/2015),

1.

εγκρίνει το σχέδιο του Συµβουλίου·

2.

καλεί το Συµβούλιο, αν προτίθεται να αποµακρυνθεί από το κείµενο που ενέκρινε το
Κοινοβούλιο, να το ενηµερώσει σχετικά·

3.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωµοδοτήσει εφόσον το Συµβούλιο προτίθεται να επιφέρει
σηµαντικές τροποποιήσεις στο κείµενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο,
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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