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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.3.2018 A8-0041/51 

Τροπολογία  51 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5a. υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο 

θα δώσει τη συγκατάθεσή του για το 

επόμενο ΠΔΠ, μόνο εάν το Συμβούλιο και 

η Επιτροπή δεσμευθούν να 

τροποποιήσουν το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ 

κατά την επόμενη τροποποίηση της 

Συνθήκης προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ισότητα μεταξύ Συμβουλίου και 

Κοινοβουλίου όσον αφορά τις 

αρμοδιότητές τους σχετικά με τη 

συγκέντρωση εσόδων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.3.2018 A8-0041/52 

Τροπολογία  52 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5β. καλεί το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή, στο πλαίσιο μελλοντικής 

αναθεώρησης της Συνθήκης, να 

υποστηρίξουν το αίτημα του 

Κοινοβουλίου για την τροποποίηση του 

άρθρου 311 της ΣΛΕΕ προκειμένου να 

ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη 

διαδικασία έγκρισης των ιδίων πόρων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.3.2018 A8-0041/53 

Τροπολογία  53 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της 

Λισαβόνας εισήγαγε νέες διατάξεις όσον 

αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για 

τους ιδίους πόρους και ότι προβλέπει τη 

δυνατότητα έγκρισης κανονισμού από το 

Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν 

έγκρισης από το Κοινοβούλιο· θωρεί, 

ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι στην 

απόφαση περί ιδίων πόρων εξακολουθούν 

να υφίστανται ορισμένες εκτελεστικές 

διατάξεις, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν 

τον υπολογισμό των πόρων βάσει του 

ΑΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ομαλότερη 

διαδικασία έγκρισης για την απόφαση περί 

ιδίων πόρων, η οποία θα πρέπει να 

εγκρίνεται βάσει της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας, δηλαδή με 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία εντός 

του Συμβουλίου και συναπόφαση του 

Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα 

με το άρθρο 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται να 

θεσπίζει απόφαση προκειμένου να 

υποβληθούν στη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία πράξεις που δεν εμπίπτουν 

κανονικά στην εν λόγω διαδικασία, η 

οποία παραμένει μακράν πιο 

δημοκρατική και ανοικτή· καλεί το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει 

έναν τέτοιο μηχανισμό χωρίς 

καθυστέρηση· 

7. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της 

Λισαβόνας εισήγαγε νέες διατάξεις όσον 

αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για 

τους ιδίους πόρους και ότι προβλέπει τη 

δυνατότητα έγκρισης κανονισμού από το 

Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν 

έγκρισης από το Κοινοβούλιο· θωρεί, 

ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι στην 

απόφαση περί ιδίων πόρων εξακολουθούν 

να υφίστανται ορισμένες εκτελεστικές 

διατάξεις, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν 

τον υπολογισμό των πόρων βάσει του 

ΑΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ομαλότερη 

διαδικασία έγκρισης για την απόφαση περί 

ιδίων πόρων· καλεί το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή, στο πλαίσιο μελλοντικής 

αναθεώρησης της Συνθήκης, να 

υποστηρίξουν το αίτημα του 

Κοινοβουλίου για την τροποποίηση του 

άρθρου 311 της ΣΛΕΕ προκειμένου να 

ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη 

διαδικασία έγκρισης των ιδίων πόρων· 
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