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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηο ζσέδιο απόθαζηρ ηος Σςμβοςλίος για ηη ζύνατη, εξ ονόμαηορ ηηρ 

Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ, ηηρ Σςμθυνίαρ Σηαθεποποίηζηρ και Σύνδεζηρ μεηαξύ ηηρ 

Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ και ηηρ Εςπυπαφκήρ Κοινόηηηαρ Αηομικήρ Ενέπγειαρ, αθενόρ, και 

ηος Κοζζςθοπεδίος, αθεηέπος 

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) 

(Έγκπιζη) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ (10725/2/2015), 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη ύλδεζεο κεηαμύ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, αθελόο, θαη 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, αθεηέξνπ (10728/1/2015), 

– έρνληαο ππόςε ηελ αίηεζε έγθξηζεο πνπ ππέβαιε ην πκβνύιην ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 217 θαη ην άξζξν 218 παξάγξαθνο 6 δεύηεξν εδάθην ζηνηρείν α) ζεκείν (i), θαη 

ην άξζξν 218 παξάγξαθνο 7 θαη παξάγξαθνο 8 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (C8-0328/2015), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 99 παξάγξαθνο 1 πξώην θαη ηξίην εδάθην, ην άξζξν 99 

παξάγξαθνο 2 θαη ην άξζξν 108 παξάγξαθνο 7 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ θαη ηε 

γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνύο Δκπνξίνπ (A8-0372/2015), 

1. εγθξίλεη ηε ζύλαςε ηεο ζπκθσλίαο· 

2. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνύιην, 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. 
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ΤΝΣΟΜΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

Η πκθσλία ηαζεξνπνίεζεο θαη ύλδεζεο () ππήξμε αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηαμύ Οθησβξίνπ 2013 θαη Μαΐνπ 2014 θαη κνλνγξαθήζεθε ηνλ Ινύιην ηνπ 2014. Σν 

πκβνύιην ζπκθώλεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζηηο 22 Οθησβξίνπ 2015. Η πκθσλία 

ππνγξάθεθε ζηηο 27 Οθησβξίνπ, ζην ηξαζβνύξγν, από ηελ Αληηπξόεδξν/Ύπαηε 

Δθπξόζσπν Federica Mogherini θαη ηνλ Δπίηξνπν Johannes Hahn, εμ νλόκαηνο ηεο ΔΔ, θαη 

από ηνλ Πξσζππνπξγό Isa Mustafa θαη ηνλ Τπνπξγό Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο Bekim 

Çollaku, εμ νλόκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Η Δζλνζπλέιεπζε ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θύξσζε ηε πκθσλία κε ηαρύηεηα, ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 

2015. Η νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ζα 

επηηξέςεη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο . 

 

Η  ζεζπίδεη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο πνπ νδεγνύλ ζε αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηθνύ δηαιόγνπ, 

ζηελόηεξε εκπνξηθή ελζσκάησζε θαη λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο. Η πκθσλία θαιύπηεη κηα 

ζεηξά ηνκέσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν ζεβαζκόο θαη ε ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθώλ αξρώλ θαη 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεζπίδεη έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ζε πεδία όπσο ε 

εθπαίδεπζε, ε ελέξγεηα, ην πεξηβάιινλ, ε δηθαηνζύλε θαη νη εζσηεξηθέο ππνζέζεηο. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο δηαηάμεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξνώζεζε ησλ επξσπατθώλ πξνηύπσλ 

ζε ηνκείο όπσο ν αληαγσληζκόο, νη πξνκήζεηεο, ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ε πξνζηαζία 

ησλ θαηαλαισηώλ, θαη ζηνρεύεη ζηε ζέζπηζε ελόο ρώξνπ ειεύζεξνπ εκπνξίνπ. 

 

Η πκθσλία απνηειεί έλα θαίξην έγγξαθν ζηε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζύλδεζεο. 

Οξίδεη δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο θαη απνηειεί ηζρπξό θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε 

ζεζκνζέηεζε κεηαξξπζκίζεσλ. Η  ζα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα επελδύζεηο, αλάπηπμε 

θαη επηρεηξεκαηηθή εμέιημε θαη, ηαπηόρξνλα, γηα ρξεζηή δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

επξσπατθώλ πξνηύπσλ θαη ηεο πξνζέγγηζεο πξνο ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, κεηαμύ άιισλ 

ζην πιαίζην ηεο ζέζπηζεο ηνπ ρώξνπ ειεύζεξνπ εκπνξίνπ. Δπηπιένλ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ επαθώλ κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη κεηαμύ εκπεηξνγλσκόλσλ, ζε 

ηνκείο όπσο ε εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ θαη ν πνιηηηζκόο, ελώ πξνβιέπεη ηελ πεξαηηέξσ ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο 

γεηηνληθέο ρώξεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζηαζεξόηεηα ζηελ πεξηνρή. 

 

Η  απνηειεί ζεκαληηθόηαην επίζεκν πξώην βήκα ζηε δηαδηθαζία πξνζρώξεζεο ζηελ ΔΔ 

θαη ηελ πνξεία ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πξνο ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Σν 

Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ειπίδεη πσο νη ζρέζεηο κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ζα εληζρπζνύλ πεξηζζόηεξν, κεηαμύ άιισλ κε ηελ ζέζπηζε ηνπ θαζεζηώηνο 

απαιιαγήο από ηηο ηαμηδησηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Δπηπιένλ, 

ην Κνηλνβνύιην θαιεί ην πκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ απόθαζε γηα ηελ ππνγξαθή θαη ηε 

ζύλαςε ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηα πξνγξάκκαηα 

ηεο ΔΔ, πνπ ζα εληζρύζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηεο ΔΔ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο. Σα ελ ιόγσ πξνγξάκκαηα πξέπεη λα επηθεληξώλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη ην Κνζζπθνπέδην γηα 

ηελ επξσπατθή ηνπ πνξεία, θαη ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ κε δηαθάλεηα θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε. 

 

Σέινο, ην Κνηλνβνύιην πξνηξέπεη ηα ελαπνκέλνληα πέληε θξάηε κέιε λα πξνβνύλ ζηελ 

αλαγλώξηζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, δηόηη πηζηεύεη όηη απηό ζα δηεπθνιύλεη 
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αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ Βειηγξαδίνπ θαη Πξηζηίλαο. 

Αθνινπζώληαο ην πλεύκα ηεο  θαη ηεο ζέζπηζεο επίζεκσλ ζπκβαηηθώλ ζρέζεσλ, ην 

Κνηλνβνύιην θαιεί όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε 

λα δηεπθνιύλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη αλζξώπηλεο επαθέο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμύ ησλ πνιηηώλ ηνπο θαη εθείλσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 
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10.12.2015 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ην ζρέδην απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ .γηα ηε ζύλαςε, εμ νλόκαηνο ηεο Έλσζεο, 

ηεο πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη ύλδεζεο κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, αθελόο, θαη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ

, αθεηέξνπ 

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) 

πληάθηεο γλσκνδόηεζεο: Adam Szejnfeld 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

Η πξνηεηλόκελε πκθσλία ηαζεξνπνίεζεο θαη ύλδεζεο () κε ην Κνζζπθνπέδην είλαη ε 

ηειεπηαία  πξνο ζύλαςε κε ρώξεο ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ. Η Δπηηξνπή ζεκεηώλεη, ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε, όηη «η εμβάθσνση των οικονομικών και εμπορικών στέσεων αποτελεί έναν 

από τοσς βασικούς στότοσς της σσμυωνίας». Πξόθεηηαη γηα ζπκθσλία κε απνθιεηζηηθό 

αληηζπκβαιιόκελν ηελ ΔΔ. 

Σν Κνζζπθνπέδην απνιακβάλεη έλα πξνηηκεζηαθό εκπνξηθό θαζεζηώο κε ηελ ΔΔ από ην 

2000, κε αδαζκνιόγεηε θαη ειεύζεξε πνζνζηώζεσλ πξόζβαζε ζηελ επξσπατθή αγνξά, 

εμαηξνπκέλσλ νξηζκέλσλ αγξνηηθώλ θαη αιηεπηηθώλ πξντόλησλ. Σα κέηξα απηά ξπζκίδνληαη 

κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1215/2009 ηνπ πκβνπιίνπ
1
, ν νπνίνο ιήγεη ζηηο 31.12.2015, 

αιιά εθθξεκεί κηα πξόηαζε γηα ηελ παξάηαζή ηνπ έσο ηηο 31.12.2020. Η πξνηεηλόκελε  

δηαηεξεί νπζηαζηηθά ην ίδην θαζεζηώο, πνπ πξνζθέξεη απεξηόξηζηε πξόζβαζε γηα ηα 

βηνκεραληθά θαη ηα πεξηζζόηεξα αγξνηηθά πξντόληα (κε εμαίξεζε ηα δώληα βννεηδή θαη ην 

θξέαο ηνπο, ηα πξντόληα δάραξεο, νξηζκέλα νηληθά πξντόληα, πξντόληα βνείνπ θξέαηνο 

«baby-beef» θαη νξηζκέλα αιηεπηηθά πξντόληα). 

                                                 

 Η νλνκαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη κε επηθύιαμε ησλ ζέζεσλ σο πξνο ην θαζεζηώο θαη ζπλάδεη κε ηελ 

Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ 1244/1999 θαη ηε γλώκε ηνπ Γηεζλνύο 

Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηε Γηαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.. 
1
  Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1215/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ εηζαγσγή εθηάθησλ εκπνξηθώλ κέηξσλ γηα ρώξεο 

θαη εδάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ή ζπλδένληαη κε ηε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζύλδεζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ L 328, 15.12.2009, ζ. 1). 

* Η νλνκαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη κε επηθύιαμε ησλ ζέζεσλ σο πξνο ην θαζεζηώο θαη ζπλάδεη κε ηελ 

Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ 1244/1999 θαη ηε γλώκε ηνπ Γηεζλνύο 

Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηε Γηαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 
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Όζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο ηεο ΔΔ, ν ζπληάθηεο ζεσξεί ηηο κεηαβαηηθέο πεξηόδνπο γηα ην 

Κνζζπθνπέδην ζε ζρέζε κε ηηο ζηαδηαθέο κεηώζεηο ησλ δαζκώλ γηα ηα βηνκεραληθά, 

αγξνηηθά, κεηαπνηεκέλα αγξνηηθά θαη αιηεπηηθά πξντόληα, ηνπο νίλνπο θαη ηα 

νηλνπλεπκαηώδε πνηά σο απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή δεκηνπξγία ηνπ ρώξνπ ειεύζεξνπ 

εκπνξίνπ ζηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δεθαεηνύο πεξηόδνπ, δεδνκέλνπ όηη ην 

εκπνξηθό πιεόλαζκα ηεο ΔΔ κε ην Κνζζπθνπέδην είλαη ζεκαληηθό θαη έρεη απμεζεί ειαθξά 

ηα ηειεπηαία ρξόληα.  

Ο ζπληάθηεο επηδνθηκάδεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

(Σίηινο V), θαζώο θαη γηα ηηο πξνηεηλόκελεο πνιηηηθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ζε κεγάιν αξηζκό πεδίσλ (Σίηινο VII), πνιιέο από ηηο νπνίεο ζα ζπκβάινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ρώξνπ ειεύζεξνπ εκπνξίνπ, όπσο ε 

νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή πνιηηηθή θαη ε πξνώζεζε θαη πξνζηαζία ησλ επελδύζεσλ. 

 

****** 

Η Δπηηξνπή Γηεζλνύο Δκπνξίνπ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ, πνπ είλαη 

αξκόδηα επί ηεο νπζίαο, λα πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

ηε ζύλαςε, εμ νλόκαηνο ηεο Έλσζεο, ηεο πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη ύλδεζεο κεηαμύ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, αθελόο, θαη 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ*, αθεηέξνπ. 
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