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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 

επίπεδο ΜΕΔ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με 

στοιχεία της ΕΚΤ, έως τον Απρίλιο του 

2016 οι τράπεζες στη ζώνη του ευρώ 

κατείχαν τέτοια δάνεια σε ύψος 1,014 

τρισεκατομμυρίων ευρώ· θεωρεί ότι έχει 

ζωτική σημασία να μειωθεί το επίπεδο 

αυτό· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που 

ήδη καταβάλλονται για τη μείωση του 

επιπέδου ΜΕΔ σε ορισμένα κράτη μέλη· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι ως τώρα το 

ζήτημα αντιμετωπίζεται κυρίως σε εθνικό 

επίπεδο· θεωρεί ότι το πρόβλημα πρέπει να 

επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν, αλλά 

αναγνωρίζει ότι μια οριστική λύση θα 

απαιτήσει χρόνο· θεωρεί ότι κάθε 

προτεινόμενη λύση θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη την πηγή των ΜΕΔ, τον αντίκτυπο 

στην ικανότητα των τραπεζών να 

δανειοδοτούν την πραγματική οικονομία, 

και την ανάγκη για ανάπτυξη πρωτογενούς 

και δευτερογενούς αγοράς για τα ΜΕΔ, 

ενδεχομένως υπό μορφή ασφαλούς και 

διαφανούς τιτλοποίησης, τόσο σε 

ενωσιακό όσο και σε διεθνές επίπεδο· 

συνιστά στην Επιτροπή να επικουρεί τα 

κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, στη σύσταση 

ειδικών εταιρειών διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων (ή «κακών 

1. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 

επίπεδο ΜΕΔ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με 

στοιχεία της ΕΚΤ, έως τον Απρίλιο του 

2016 οι τράπεζες στη ζώνη του ευρώ 

κατείχαν τέτοια δάνεια σε ύψος 1,014 

τρισεκατομμυρίων ευρώ· θεωρεί ότι έχει 

ζωτική σημασία να μειωθεί το επίπεδο 

αυτό· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που 

ήδη καταβάλλονται για τη μείωση του 

επιπέδου ΜΕΔ σε ορισμένα κράτη μέλη· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι ως τώρα το 

ζήτημα αντιμετωπίζεται κυρίως σε εθνικό 

επίπεδο· θεωρεί ότι το πρόβλημα πρέπει να 

επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν, αλλά 

αναγνωρίζει ότι μια οριστική λύση θα 

απαιτήσει χρόνο· θεωρεί ότι κάθε 

προτεινόμενη λύση θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη την πηγή των ΜΕΔ, τον αντίκτυπο 

στην ικανότητα των τραπεζών να 

δανειοδοτούν την πραγματική οικονομία, 

και την ανάγκη για ανάπτυξη πρωτογενούς 

και δευτερογενούς αγοράς για τα ΜΕΔ, 

ενδεχομένως υπό μορφή ασφαλούς και 

διαφανούς τιτλοποίησης, τόσο σε 

ενωσιακό όσο και σε διεθνές επίπεδο· 

συνιστά στην Επιτροπή να επικουρεί τα 

κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, στη σύσταση 

ειδικών εταιρειών διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων (ή «κακών 
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τραπεζών») και στην ενίσχυση της 

εποπτείας· επαναλαμβάνει εν προκειμένω 

τη σημασία της ικανότητας πώλησης ΜΕΔ 

προκειμένου να αποδεσμευτούν κεφάλαια, 

που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

τραπεζική δανειοδότηση των ΜΜΕ· 

χαιρετίζει τη διαβούλευση της ΕΚΤ 

σχετικά με σχέδιο κατευθυντήριων 

γραμμών για τις τράπεζες όσον αφορά τα 

ΜΕΔ, ως πρώτο βήμα, αλλά πιστεύει ότι 

πρέπει να επιτελεστεί πιο ουσιαστική 

πρόοδος· χαιρετίζει την πρόταση της 

Επιτροπής σχετικά με την αφερεγγυότητα 

και την αναδιάρθρωση, 

συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης 

αναδιάρθρωσης και της δεύτερης 

ευκαιρίας, στο πλαίσιο της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών· καλεί τα κράτη μέλη, εν 

αναμονή της έγκρισής της και προκειμένου 

να συμπληρωθεί, να βελτιώσουν τη 

σχετική νομοθεσία τους, ιδίως όσον αφορά 

τη διάρκεια των διαδικασιών ανάκτησης, 

τη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων 

και, γενικότερα, το νομικό τους πλαίσιο 

που αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους, 

και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες βιώσιμες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την 

οικονομική ανάκαμψη, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα ΜΕΔ· επισημαίνει ότι, 

σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών, ορισμένες τράπεζες της 

ζώνης του ευρώ αποδυνάμωσαν την 

κεφαλαιακή βάση τους καταβάλλοντας 

σημαντικά μερίσματα που σε ορισμένες 

περιπτώσεις υπερέβαιναν το επίπεδο των 

αδιανέμητων κερδών, κατά τα έτη της 

κρίσης· εκτιμά ότι η κεφαλαιακή θέση των 

τραπεζών μπορεί να ενισχυθεί μέσω της 

μείωσης των πληρωμών μερισμάτων και 

της άντλησης νέων ιδίων κεφαλαίων· 

τραπεζών») και στην ενίσχυση της 

εποπτείας· εκφράζει ανησυχία για τα 

πρόσφατα σχόλια εκπροσώπων της ΕΑΤ 

και της ΕΚΤ από τα οποία προκύπτει ότι 

παρόμοιες εταιρείες διαχείρισης 

στοιχείων ενεργητικού πρέπει να 

στηρίζονται από τον φορολογούμενο, και 

απορρίπτει την άποψη ότι πρέπει να 

χρησιμοποιούνται δημόσια κεφάλαια για 

να αποκαθίσταται η κερδοφορία του 

τραπεζικού τομέα· επαναλαμβάνει εν 

προκειμένω τη σημασία της ικανότητας 

πώλησης ΜΕΔ προκειμένου να 

αποδεσμευτούν κεφάλαια, που είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την τραπεζική 

δανειοδότηση των ΜΜΕ· χαιρετίζει τη 

διαβούλευση της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο 

κατευθυντήριων γραμμών για τις τράπεζες 

όσον αφορά τα ΜΕΔ, ως πρώτο βήμα, 

αλλά πιστεύει ότι πρέπει να επιτελεστεί πιο 

ουσιαστική πρόοδος· χαιρετίζει την 

πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 

αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση, 

συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης 

αναδιάρθρωσης και της δεύτερης 

ευκαιρίας, στο πλαίσιο της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών· καλεί τα κράτη μέλη, εν 

αναμονή της έγκρισής της και προκειμένου 

να συμπληρωθεί, να βελτιώσουν τη 

σχετική νομοθεσία τους, ιδίως όσον αφορά 

τη διάρκεια των διαδικασιών ανάκτησης, 

τη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων 

και, γενικότερα, το νομικό τους πλαίσιο 

που αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους, 

και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες βιώσιμες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την 

οικονομική ανάκαμψη, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα ΜΕΔ· επισημαίνει ότι, 

σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών, ορισμένες τράπεζες της 

ζώνης του ευρώ αποδυνάμωσαν την 

κεφαλαιακή βάση τους καταβάλλοντας 

σημαντικά μερίσματα που σε ορισμένες 

περιπτώσεις υπερέβαιναν το επίπεδο των 

αδιανέμητων κερδών, κατά τα έτη της 

κρίσης· εκτιμά ότι η κεφαλαιακή θέση των 

τραπεζών μπορεί να ενισχυθεί μέσω της 
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μείωσης των πληρωμών μερισμάτων και 

της άντλησης νέων ιδίων κεφαλαίων· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1 α. θεωρεί ότι η έλλειψη κερδοφορίας 

του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα 

προκαλείται από προβλήματα της 

πλευράς της ζήτησης, πέρα από τη 

συσσώρευση ΜΕΔ και το περιβάλλον των 

επιτοκίων· θεωρεί ότι η γενική 

οικονομική στασιμότητα και το 

πρωτοφανές ύψος ρευστοποιήσιμων 

στοιχείων ενεργητικού που κατέχονται 

από μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες 

στην ευρωζώνη (κάτι που οφείλεται εν 

μέρει σε δεκαετίες μισθολογικής 

συμπίεσης), που μειώνει την εξάρτηση 

των επιχειρήσεων από δάνεια και τη 

μείωση της σχετικής ζήτησης, αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες για το χρόνια 

χαμηλό επίπεδο κερδοφορίας των 

τραπεζών· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή 

απαιτεί τερματισμό των πολιτικών 

λιτότητας και ένα επείγον και ουσιαστικό 

πρόγραμμα επενδύσεων στις υποδομές 

της ΕΕ, το οποίο να επενδύσει νέα 

κεφάλαια στην πραγματική οικονομία· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επισημαίνει τους κινδύνους που 

απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που είναι «υπερβολικά μεγάλα 

για να αφεθούν να πτωχεύσουν» και 

υπερβολικά σύνθετα για να εξυγιανθούν· 

επισημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί σε 

διεθνές επίπεδο ένα σύνολο μέτρων 

πολιτικής σχεδιασμένων για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών (κυρίως 

συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών, 

κεντρική εκκαθάριση παραγώγων, και 

πρόσθετος δείκτης κεφαλαίου και 

μόχλευσης για τις παγκόσμια συστημικές 

τράπεζες)· δεσμεύεται να επεξεργαστεί 

άμεσα τις αντίστοιχες νομοθετικές 

προτάσεις για την εφαρμογή τους στην 

Ένωση, μειώνοντας περαιτέρω τους 

κινδύνους που απορρέουν από το 

πρόβλημα του «υπερβολικού μεγέθους» 

που δεν επιτρέπει την πτώχευση· 

υπενθυμίζει τα λόγια του Προέδρου του 

Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (FSB), Mark Carney, ότι μια 

συμφωνία σχετικά με προτάσεις για ένα 

κοινό διεθνές πρότυπο όσον αφορά την 

ικανότητα απορρόφησης των ζημιών των 

παγκόσμιων συστημικά σημαντικών 

τραπεζών (G-SIBs) αποτελεί σταθμό στην 

16. επισημαίνει τους κινδύνους που 

απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που είναι «υπερβολικά μεγάλα 

για να αφεθούν να πτωχεύσουν» και 

υπερβολικά σύνθετα για να εξυγιανθούν· 

επισημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί σε 

διεθνές επίπεδο ένα σύνολο μέτρων 

πολιτικής σχεδιασμένων εν μέρει για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών (κυρίως 

συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών, 

κεντρική εκκαθάριση παραγώγων, και 

πρόσθετος δείκτης κεφαλαίου και 

μόχλευσης για τις παγκόσμια συστημικές 

τράπεζες)· δεσμεύεται να επεξεργαστεί 

άμεσα τις αντίστοιχες νομοθετικές 

προτάσεις για την εφαρμογή τους στην 

Ένωση, μειώνοντας περαιτέρω τους 

κινδύνους που απορρέουν από το 

πρόβλημα του «υπερβολικού μεγέθους» 

που δεν επιτρέπει την πτώχευση· 

υπενθυμίζει τα λόγια του Προέδρου του 

Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (FSB), Mark Carney, ότι μια 

συμφωνία σχετικά με προτάσεις για ένα 

κοινό διεθνές πρότυπο όσον αφορά την 

ικανότητα απορρόφησης των ζημιών των 

παγκόσμιων συστημικά σημαντικών 

τραπεζών (G-SIBs) αποτελεί σταθμό στην 
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αντιμετώπιση του προβλήματος των 

τραπεζών που λόγω μεγέθους δεν πρέπει 

να αφεθούν να πτωχεύσουν’ επισημαίνει 

επίσης ότι ένας αποτελεσματικός 

μηχανισμός διάσωσης με ίδια μέσα και η 

εφαρμογή κατάλληλου επιπέδου MREL 

αποτελούν σημαντικό μέρος των 

ρυθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση 

του θέματος και για να καταστεί δυνατή η 

εξυγίανση των συστημικών σε παγκόσμιο 

επίπεδο τραπεζών χωρίς προσφυγή σε 

δημόσια επιδότηση και χωρίς να 

διαταραχθεί το ευρύτερο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα· 

αντιμετώπιση του προβλήματος των 

τραπεζών που λόγω μεγέθους δεν πρέπει 

να αφεθούν να πτωχεύσουν’ επισημαίνει 

επίσης ότι ένας αποτελεσματικός 

μηχανισμός διάσωσης με ίδια μέσα και η 

εφαρμογή κατάλληλου επιπέδου MREL 

αποτελούν σημαντικό μέρος των 

ρυθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση 

του θέματος και για να καταστεί δυνατή η 

εξυγίανση των συστημικών σε παγκόσμιο 

επίπεδο τραπεζών χωρίς προσφυγή σε 

δημόσια επιδότηση και χωρίς να 

διαταραχθεί το ευρύτερο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. τονίζει τους περιορισμούς της 

παρούσας μεθοδολογίας προσομοίωσης 

ακραίων καταστάσεων· επικροτεί 

συνεπώς τις προσπάθειες της ΕΑΤ και της 

ΕΚΤ για βελτίωση του πλαισίου 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων· 

εκτιμά, ωστόσο, ότι θα πρέπει να 

καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 

ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα η 

δυνατότητα και η πραγματικότητα των 

καταστάσεων πραγματικής κρίσης μέσω, 

μεταξύ άλλων, της ενσωμάτωσης στη 

μεθοδολογία πιο δυναμικών στοιχείων 

όπως η μετάδοση των επιπτώσεων· θεωρεί 

ότι η έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει 

τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 

της ίδιας της ΕΚΤ αποτελεί έμμεση 

ένδειξη αβεβαιότητας στις μεθόδους 

εποπτείας· καλεί την ΕΚΤ να 

δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεών της 

ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη της 

αγοράς· 

18. τονίζει τους περιορισμούς της 

παρούσας μεθοδολογίας προσομοίωσης 

ακραίων καταστάσεων, όπως 

καταδείχτηκε, για παράδειγμα, από την 

ειδική μεταχείριση που επιφυλάχθηκε 

κατά την περυσινή προσομοίωση στη 

Deutsche Bank· επικροτεί συνεπώς τις 

προσπάθειες της ΕΑΤ και της ΕΚΤ για 

βελτίωση του πλαισίου προσομοίωσης 

ακραίων καταστάσεων· εκτιμά, ωστόσο, 

ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες ώστε να αντικατοπτρίζονται 

καλύτερα η δυνατότητα και η 

πραγματικότητα των καταστάσεων 

πραγματικής κρίσης μέσω, μεταξύ άλλων, 

της ενσωμάτωσης στη μεθοδολογία πιο 

δυναμικών στοιχείων όπως η μετάδοση 

των επιπτώσεων· θεωρεί ότι η έλλειψη 

διαφάνειας που χαρακτηρίζει τις 

προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων της 

ίδιας της ΕΚΤ αποτελεί έμμεση ένδειξη 

αβεβαιότητας στις μεθόδους εποπτείας· 

καλεί την ΕΚΤ να δημοσιοποιήσει τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεών της ώστε να τονωθεί η 

εμπιστοσύνη της αγοράς· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά 

την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων 

του τραπεζικού τομέα, και υπενθυμίζει ότι 

η έκτακτη δημόσια στήριξη έχει μόνο 

προληπτικό και προσωρινό χαρακτήρα και 

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

αντιστάθμιση ζημιών τις οποίες έχει 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί στο εγγύς 

μέλλον ένα ίδρυμα· ζητεί να καθοριστούν 

αποτελεσματικές διαδικασίες μεταξύ του 

Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ) και 

της Επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων σε 

περίπτωση εξυγίανσης, ιδίως όσον αφορά 

το χρονοδιάγραμμα· θεωρεί ότι η 

ενσωματωμένη ευελιξία του ισχύοντος 

πλαισίου θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, και 

υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

καλύτερα στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων καταστάσεων, χωρίς να 

εμποδίζει την ουσιαστική εξυγίανση 

αφερέγγυων τραπεζών, ιδίως στην 

περίπτωση προληπτικών και εναλλακτικών 

μέτρων με τη χρήση οικονομικών πόρων 

του ΣΕΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 

παράγραφοι 3 και 6 της οδηγίας για το 

σύστημα εγγύησης των καταθέσεων 

(ΟΣΕΚ)· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 

39. υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά 

την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων 

του τραπεζικού τομέα, και υπενθυμίζει ότι 

η έκτακτη δημόσια στήριξη έχει μόνο 

προληπτικό και προσωρινό χαρακτήρα και 

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

αντιστάθμιση ζημιών τις οποίες έχει 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί στο εγγύς 

μέλλον ένα ίδρυμα· παρατηρεί την 

έλλειψη εξηγήσεων από πλευράς της ΕΚΤ 

σχετικά με  τη διαδικασία υπολογισμού 

του κεφαλαιακού ελλείμματος σε σχέση 

με την αίτηση προληπτικής 

ανακεφαλαιοποίησης της Monte dei 

Paschi di Siena και ζητεί μέγιστη 

δημόσια διαφάνεια και συνέπεια σε 

τέτοιους υπολογισμούς· ζητεί να 

καθοριστούν αποτελεσματικές διαδικασίες 

μεταξύ του Ενιαίου Συμβουλίου 

Εξυγίανσης (ΕΣΕ) και της Επιτροπής για 

τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση 

εξυγίανσης, ιδίως όσον αφορά το 

χρονοδιάγραμμα· θεωρεί ότι η 

ενσωματωμένη ευελιξία του ισχύοντος 

πλαισίου θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, και 

υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

καλύτερα στην αντιμετώπιση 
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επανεξετάσει την ερμηνεία της ως προς 

τους σχετικούς κανόνες για τις κρατικές 

ενισχύσεις σε μια προσπάθεια να εγγυηθεί 

τη δυνατότητα για ουσιαστική εφαρμογή 

των προληπτικών και των εναλλακτικών 

μέσων που προβλέπει η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία με την ΟΣΕΚ· επισημαίνει ότι 

ορισμένες καταστάσεις αντιμετωπίστηκαν 

με διαφορετικό τρόπο χωρίς να δοθεί 

σαφής αιτιολόγηση· υπενθυμίζει στην 

Επιτροπή ότι έπρεπε να έχει υποβληθεί έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2015 έκθεση στην 

οποία να αξιολογούνται η συνεχιζόμενη 

ανάγκη για προληπτικές 

ανακεφαλαιοποιήσεις και οι προϋποθέσεις 

που συνδέονται με τα εν λόγω μέτρα· καλεί 

την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο 

δυνατόν την έκθεση αυτή· 

συγκεκριμένων καταστάσεων, χωρίς να 

εμποδίζει την ουσιαστική εξυγίανση 

αφερέγγυων τραπεζών, ιδίως στην 

περίπτωση προληπτικών και εναλλακτικών 

μέτρων με τη χρήση οικονομικών πόρων 

του ΣΕΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 

παράγραφοι 3 και 6 της οδηγίας για το 

σύστημα εγγύησης των καταθέσεων 

(ΟΣΕΚ)· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 

επανεξετάσει την ερμηνεία της ως προς 

τους σχετικούς κανόνες για τις κρατικές 

ενισχύσεις σε μια προσπάθεια να εγγυηθεί 

τη δυνατότητα για ουσιαστική εφαρμογή 

των προληπτικών και των εναλλακτικών 

μέσων που προβλέπει η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία με την ΟΣΕΚ· επισημαίνει ότι 

ορισμένες καταστάσεις αντιμετωπίστηκαν 

με διαφορετικό τρόπο χωρίς να δοθεί 

σαφής αιτιολόγηση· υπενθυμίζει στην 

Επιτροπή ότι έπρεπε να έχει υποβληθεί έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2015 έκθεση στην 

οποία να αξιολογούνται η συνεχιζόμενη 

ανάγκη για προληπτικές 

ανακεφαλαιοποιήσεις και οι προϋποθέσεις 

που συνδέονται με τα εν λόγω μέτρα· καλεί 

την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο 

δυνατόν την έκθεση αυτή· 

Or. en 

 

 


