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Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που 

βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους *** 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με 

το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της ευρωπαϊκής σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που 

βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (07597/1/2014 – C8-

0286/2014 – 2010/0361(NLE)) 

(Έγκριση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07597/1/2014), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που 

βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους1, 

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που 

βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους, της 24ης Ιανουαρίου 

20012, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/243/EΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, 

σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωπαϊκής σύμβασης για τη 

νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή 

πρόσβασης υπό όρους3, 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 

207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο 

στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-

0286/2014), 

                                                 
1  ΕΕ L 320 της 28.11.1998, σ. 54. 
2  ΕΕ L 336 της 20.12.2011, σ. 2. 
3  ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 61. 



 

 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Οκτωβρίου 20131, 

– 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 Νομικών Θεμάτων (A8-0071/2015), 

1. εγκρίνει τη σύναψη της σύμβασης· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 

και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών 

και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. 

 

                                                 
1  Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, C-

137/12, ECLI:EU:C:2013:675. 


