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*** 
ΤΣΑΗ 

ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηε ζύλαςε ηεο 

ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο θαη ησλ θξαηώλ 

κειώλ ηεο, αθελόο, θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο, αθεηέξνπ, γηα έλα κε 

ζηξαηησηηθό Παγθόζκην Γνξπθνξηθό ύζηεκα Πινήγεζεο (GNSS) 

(05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE)) 

Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο 

Δηζεγεηήο: Gianluca Buonanno 

 

(Απινπνηεκέλε δηαδηθαζία – Άξζξν 50 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνύ)
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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Γηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξώηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεύηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο) 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ελίδα 

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ...... 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ ΣΔΛΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΤΙΑ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ................................................................................................................................ 6 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην ππόηαζη απόθαζηρ ηος Σςμβοςλίος πος αθοπά ηη ζύνατη ηηρ 

ζςμθυνίαρ ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηηρ Εςπυπαφκήρ Κοινόηηηαρ και ηυν κπαηών μελών 

ηηρ, αθενόρ, και ηηρ Δημοκπαηίαρ ηηρ Κοπέαρ, αθεηέπος, για ένα μη ζηπαηιυηικό 

Παγκόζμιο Δοπςθοπικό Σύζηημα Πλοήγηζηρ (GNSS) 

(05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE)) 

(Έγκπιζη) 

Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ (05977/2016), 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο 

θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο, αθελόο, θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο, αθεηέξνπ, γηα 

έλα κε ζηξαηησηηθό Παγθόζκην Γνξπθνξηθό ύζηεκα Πινήγεζεο (GNSS) 

(11516/2006), 

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

172 θαη ην άξζξν 218, παξάγξαθνο 6 δεύηεξν εδάθην ζηνηρείν α), ηεο πλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (C8- 0116/2016 ), 

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

παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 108 παξάγξαθνο 7 θαη ην άξζξν 50 παξάγξαθνο 1 ηνπ 

Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο (A8-

0065/2016), 

1. εγθξίλεη ηε ζύλαςε ηεο ζπκθσλίαο· 

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

ζηελ Δπηηξνπή, θαζώο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ θαη 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ ΣΔΛΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 
ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΤΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Απλοποιημένη διαδικαζία - Ημεπομηνία 

ηηρ απόθαζηρ 

28.1.2016 

Ημεπομηνία έγκπιζηρ 17.3.2016    

 
 


