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Έκθεση A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Επξσπατθή Πξσηνβνπιία Πνιηηώλ 

2014/2257(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  15a. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη, 

ζηε κειινληηθή αλαζεώξεζε ηνπ 

θαλνληζκνύ, πξόηαζε πνπ ζα επηηξέπεη 

ηηο ΕΠΠ πνπ αθνξνύλ ην πξσηνγελέο 

δίθαην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Επξσπατθή Πξσηνβνπιία Πνιηηώλ 

2014/2257(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 30 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

30. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα αλαζεσξήζεη ηε 

δηαηύπσζε ηνπ άξζξνπ 10 γ ηνπ 

θαλνληζκνύ 211/2011, γηα λα κπνξεί λα 

δίδεηαη θαηάιιειε ζπλέρεηα ζε επηηπρή 

ΕΠΠ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κηαο 

θνηλνβνπιεπηηθήο ζπδήηεζεο ζηελ 

Οινκέιεηα πνπ ζα αθνινπζείηαη από 

ςεθνθνξία επί ηεο ΕΠΠ· δεηεί 

επηηαθηηθά από ηελ Επηηξνπή λα πξνβαίλεη 

ζηελ πξνεηνηκαζία λνκηθήο πξάμεο 

ζρεηηθά κε επηηπρείο ΕΠΠ εληόο 12 κελώλ 

από ηελ εκεξνκελία ηεο απνδνρήο ηνπο· 

30. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα αλαζεσξήζεη ηε 

δηαηύπσζε ηνπ άξζξνπ 10 γ ηνπ 

θαλνληζκνύ 211/2011, γηα λα κπνξεί λα 

δίδεηαη θαηάιιειε ζπλέρεηα ζε επηηπρή 

ΕΠΠ· δεηεί επηηαθηηθά από ηελ Επηηξνπή 

λα πξνβαίλεη ζηελ πξνεηνηκαζία λνκηθήο 

πξάμεο ζρεηηθά κε επηηπρείο ΕΠΠ εληόο 12 

κελώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο  

ηνπο· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Επξσπατθή Πξσηνβνπιία Πνιηηώλ 

2014/2257(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 32 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

32. παξνηξύλεη, εθόζνλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, ην Κνηλνβνύιην θαη ηηο 

επηηξνπέο ηνπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 225 

ΣΛΕΕ, λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο λα 

δεηήζνπλ από ηελ Επηηξνπή λα ππνβάιεη 

πξόηαζε ε νπνία ιακβάλεη ππόςε ην 

πεξηερόκελν νπνηαζδήπνηε επηηπρνύο 

ΕΠΠ· 

32. παξνηξύλεη ην Κνηλνβνύιην θαη ηηο 

επηηξνπέο ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

Επηηξνπή δελ ππνβάιεη λνκνζεηηθή 

πξόηαζε, λα αζθήζνπλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 

225 ΣΛΕΕ, ην δηθαίσκά ηνπο λα δεηήζνπλ 

από ηελ Επηηξνπή λα ππνβάιεη θαηάιιειε 

πξόηαζε· ηνλίδεη όηη θαηά ηελ άζθεζε 

ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ, ε αξκόδηα 

επηηξνπή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεη ππόςε ην πεξηερόκελν ηεο 

επηηπρνύο ΕΠΠ θαη λα πξαγκαηνπνηεί 

δηαβνπιεύζεηο κε ηνπο νξγαλσηέο ηεο 

ΕΠΠ ζην πιαίζην κηαο μερσξηζηήο 

αθξόαζεο· θαιεί ην Κνηλνβνύιην λα 

ηξνπνπνηήζεη αλαιόγσο ηνλ Καλνληζκό 

ηνπ· 

Or. en 

 

 


