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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 
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 EL 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 
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 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό 

μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής 

Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το 

άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά 

με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της 

Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) 

(Έγκριση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06870/2016), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας 

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής 

Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το 

άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, 

σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της 

Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(06871/2016), 

– 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 

(C8-0235/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 

παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0241/2016), 

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας· 

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

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

και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης. 
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EL 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο εισηγητής φρονεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του για 

τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV 

παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των 

παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο 

της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, η ΕΕ διεύρυνε την τελωνειακή ένωσή 

της και, συνεπώς, υποχρεώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ (άρθρο XXIV 

παράγραφος 6 της ΓΣΔΕ του 1994) να προβεί σε διαπραγματεύσεις με την Ανατολική 

Δημοκρατία της Ουρουγουάης σχετικά με τον δασμολογικό πίνακα της Κροατίας, 

προκειμένου να επέλθει τελικά συμφωνία για αντισταθμιστική προσαρμογή, καθώς το 

εξωτερικό δασμολογικό καθεστώς της ΕΕ συνεπάγεται αύξηση των δασμών. 

Οι διαπραγματεύσεις με την Ουρουγουάη κατέληξαν σε σχέδιο συμφωνίας που 

μονογραφήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 στο Ναϊρόμπι. Υποβλήθηκε επίσης πρόταση για 

την υπογραφή της συμφωνίας και η απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή ελήφθη στις 

11 Απριλίου 2016. 

Η ΕΕ θα ενσωματώσει στον πίνακά της για το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ των 28 τον πίνακα 

της ΕΕ των 27 με τροποποιήσεις που σχετίζονται με τις δασμολογικές ποσοστώσεις για το 

βόειο κρέας. Σε σύνδεση με τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει επίσης 

εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις. 

Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου 

αποτελεί υποχρεωτική συνιστώσα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης του 

πρόσθετου πρωτοκόλλου. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα 

με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής 

Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά με την 

τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της 

Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
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