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PR_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια 
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση)
(11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0443),

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2007)0707),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0473/2008),

1. εγκρίνει την κοινή θέση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία 
με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαδικασία
Στις 14 Μαΐου 2008, το ΕΚ συμφώνησε με το Συμβούλιο για το κείμενο του νέου 
κανονισμού. Επειδή στις 22 Μαΐου 2008 εγκρίθηκαν στην ολομέλεια τροπολογίες που ήσαν 
αντίθετες με τη συμφωνία αυτή, χρειάστηκε να γίνει δεύτερη ανάγνωση. Η κοινή θέση του 
Συμβουλίου ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 20 Νοεμβρίου 2008 και είναι ακριβώς ίδια 
με τη συμφωνία του Μαΐου 2008, εκτός από λίγες γλωσσικές προσαρμογές.
Στο μεταξύ, η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Απασχόλησης 
επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους ως προς τη συμφωνία που επετεύχθη το Μάιο με το 
Συμβούλιο.
Κατά συνέπεια, η κοινή θέση μπορεί να εγκριθεί χωρίς τροποποιήσεις.

Περιεχόμενο
Η κοινή θέση περιλαμβάνει πολλές από τις τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης. Οι 
μόνες αλλαγές σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής αφορούν το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού, τα καθήκοντα του ιδρύματος, τις γενικές διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο και 
τον διορισμό του Διευθυντή του ΕΙΕΕ.

Το πρόβλημα της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ του ΕΚ και του Ιδρύματος και του τρόπου 
με τον οποίο το ΕΚ θα μπορούσε να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει επιλυθεί. 
Το άρθρο 7 προβλέπει ότι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο 'τρεις εμπειρογνώμονες 
χωρίς δικαίωμα ψήφου που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο'. Το Κοινοβούλιο 
είναι ελεύθερο να διορίσει είτε εξωτερικές προσωπικότητες ή μέλη του και θα είναι δική του 
ευθύνη να επιλέξει το επίπεδο εκπροσώπησής του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, ο 
διευθυντής 'καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ή επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους.' (άρθρο 10).

Εξάλλου, η συμφωνία ακολουθεί σε μέγα μέρος την πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί η 
θεματική αρμοδιότητα του ΕΙΕΕ ώστε να καλύπτει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
ειδικά την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε διά βίου προοπτική, καθώς και θέματα σχετικά 
με την αγορά εργασίας.

Τέλος, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του ΕΙΕΕ έχει ενημερωθεί και επαναπροσδιορισθεί 
σε συνάρτηση με τα μέσα και τις προτεραιότητες της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την έκθεση του κ.Mr Lehideux, θα ήταν δυνατή μια πιο 
ευέλικτη διαδικασία που θα επιτρέπει στο Ίδρυμα να αναπτύσσει δράση εκτός των  περιοχών 
που ορίζονται στο άρθρο !α και 1β.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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