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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003  

κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Έκθεση 

Danuta Maria Hübner A7-0232/2010 

Προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου κατά την εισαγωγή 

ορισµένων βιοµηχανικών προϊόντων στις αυτόνοµες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών 

 

Πρόταση κανονισµού (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Σχέδιο κανονισµού 

Άρθρο 6 α – παράγραφος 2 

 

Σχέδιο του Συµβουλίου Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

2. Μόλις εκδώσει πράξη 

κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί στο Συµβούλιο. 

2. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ 

εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο. 

 

Τροπολογία  2 

Σχέδιο κανονισµού 

Άρθρο 6 β – παράγραφος 2 

 

Σχέδιο του Συµβουλίου Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

2. Σε περίπτωση που το Συµβούλιο έχει 

κινήσει εσωτερική διαδικασία για να 

αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η 

εξουσιοδότηση, προσπαθεί να ενηµερώσει 

την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος πριν από τη λήψη της τελικής 

απόφασης, αναφέροντας την 

εξουσιοδότηση που θα µπορούσε να 

2. Σε περίπτωση που το Συµβούλιο έχει 

κινήσει εσωτερική διαδικασία για να 

αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η 

εξουσιοδότηση, προσπαθεί να ενηµερώσει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 

Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος πριν από τη λήψη της τελικής 

απόφασης, αναφέροντας την 
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ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόµενους 

λόγους της ανάκλησης. 

εξουσιοδότηση που θα µπορούσε να 

ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόµενους 

λόγους της ανάκλησης. 

 

Τροπολογία  3 

Σχέδιο κανονισµού 

Άρθρο 6 γ – παράγραφος 1 

 

Σχέδιο του Συµβουλίου Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

1. Το Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσει 

αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης. 

1. Το Συµβούλιο µπορεί να διατυπώσει 

αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης. Σε περίπτωση που το 

Συµβούλιο προτίθεται να διατυπώσει 

αντιρρήσεις, προσπαθεί να ενηµερώσει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός εύλογου 

χρονικού διαστήµατος πριν από τη λήψη 

της τελικής απόφασης, αναφέροντας την 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την οποία 

προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις 

και τους πιθανούς λόγους των 

αντιρρήσεών του. 

 


