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B8-0314/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συμυωνία για τον καπνό 

(συμυωνία PMI) 

(2016/2555(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ, θαη εηδηθφηεξα ηεο 11εο Μαξηίνπ 2015 

ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ην 2013 φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο,
1
 θαη ηελ 

απφθαζε ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013, 

ηκήκα III – Δπηηξνπή θαη εθηειεζηηθνί νξγαληζκνί
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24εο 

Φεβξνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε 

κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ παξαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ηε γεληθή απαιιαγή ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2004 κεηαμχ αθελφο ηεο Philip 

Morris International θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, θαη αθεηέξνπ ηεο 

Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, φζνλ αθνξά κηα πηζαλή απφθαζε γηα ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο βηνκεραλίαο θαπλνχ 

(SWD(2016)0044), 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχκβαζε-πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Υγείαο γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ θαπλνχ («WHO FCTC»), θαη ην πξσηφθνιιν γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ 

εκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε απφθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε, εμ 

νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ 

εκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ ηεο ζχκβαζεο-πιαηζίνπ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο 

Υγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ, φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνθφιινπ νη 

νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηίηινπ V ηνπ κέξνπο ΗΗΗ ηεο Σπλζήθεο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  (2015/0100(NLE)), 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2014/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαζθεπή, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαπλνχ θαη ζπλαθψλ 

πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2001/37/ΔΚ
3
, (νδεγία γηα ηα πξντφληα 

θαπλνχ ή TPD), 

– έρνληαο ππφςε ηηο ηέζζεξηο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζε ηζρχ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο ΔΔ, θαη ησλ εηαηξεηψλ Philip Morris International 

(PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) θαη British 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0062. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0118. 

3
 ΔΔ L 127 ηεο 29.4.2014, ζ. 1. 
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American Tobacco (BAT) αληίζηνηρα, 

– έρνληαο ππφςε ηηο εξσηήζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ έλαξμε/ζπλέρηζε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Philip Morris (O-

000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-

0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-

000018/2016 – B8-0114/2016 θαη O-000019/2016 – B8-0115/2016), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ απνηειεί 

κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο, θαη φηη ην παξάλνκν εκπφξην 

πξντφλησλ θαπλνχ, ηδίσο ε ιαζξαία δηαθίλεζε θαη παξαπνίεζε ηζηγάξσλ, θνζηίδεη 

ζηνπο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, ζχκθσλα κε κηα ζπληεξεηηθή 

εθηίκεζε, πεξηζζφηεξα απφ 10 δηζεθαηνκκχξηα EUR ζε απψιεηεο απφ ηα δεκφζηα 

έζνδα αλά έηνο·  

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ιαζξαία δηαθίλεζε πξντφλησλ θαπλνχ απνηειεί ζνβαξφ 

έγθιεκα πνπ ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε άιισλ δηεζλψλ νξγαλσκέλσλ 

εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

λαξθσηηθψλ θαη φπισλ, θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ιαζξεκπφξην θαπλνχ ππνλνκεχεη ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γηα ηε 

δεκφζηα πγεία, δηφηη ηα παξάλνκα πξντφληα θαπλνχ είλαη δηαζέζηκα – θαη ζηνπο λένπο – 

ζπρλά κε ζεκαληηθή παξάλνκε έθπησζε ηηκήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη φρη κφλν ηα 

παξαπνηεκέλα ηζηγάξα παξαζθεπάδνληαη θαη εηζάγνληαη παξάλνκα, αιιά ηα ζπζηαηηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά δελ είλαη γλσζηά, θαη απηφ απνηειεί έλα ζνβαξφ 

θίλδπλν γηα ηελ πγεία· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο (WHO), ην 

θάπληζκα είλαη ε δεχηεξε θχξηα αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο θαη ε θχξηα αηηία 

απνηξέςηκσλ ζαλάησλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θάπληζκα αξηζκεί 5,4 εθαηνκκχξηα 

ζχκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν εηεζίσο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο 

θαη παξαπνίεζεο ηζηγάξσλ, ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε (εθηφο απφ ηε Σνπεδία φζνλ 

αθνξά ηηο ζπκθσλίεο κε ηηο εηαηξείεο BAT θαη ITL) έρνπλ ππνγξάςεη λνκηθά 

δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Philip Morris International (PMI) (2004), ηελ Japan 

Tobacco International (JTI) (2007), ηελ British American Tobacco (BAT) (2010) θαη 

ηελ Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010)· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, κέζσ απηψλ ησλ 

ζπκθσληψλ, νη εηαηξείεο έρνπλ δεζκεπηεί λα πιεξψλνπλ  ζπλνιηθά 2,15 

δηζεθαηνκκχξηα USD  ζηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία, κε 

ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ηζηγάξσλ· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξηλ απφ 15 ρξφληα ε παξάλνκε αγνξά ηεο ΔΔ είρε 

θαηαθιπζζεί απφ ιαζξαία πξντφληα απφ ηνπο ηέζζεξηο θχξηνπο θαηαζθεπαζηέο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηθξάηεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ απφ απηνχο ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο έρεη κεησζεί· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζεκεξηλή αγνξά 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζπλερψο απμαλφκελν κεξίδην κε-επψλπκσλ ηζηγάξσλ («θζελά 

ιεπθά») θαη φηη ζε ζχλνιν πιένλ ησλ 600 εθαηνκκπξίσλ ηζηγάξσλ πνπ θαηαζρέζεθαλ 

κε ηελ βνήζεηα ηεο Δπξσπατθήο Υπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) ην 

2015, ζρεδφλ φια ήηαλ θζελά ιεπθά· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο κηαο έξεπλαο ηεο Euromonitor, ηεο 11εο Ηνπλίνπ 2015, ν ζπλνιηθφο φγθνο 

ηεο αγνξάο παξάλνκσλ ηζηγάξσλ ΔΔ έρεη απμεζεί ειαθξψο απφ 64 δηο ζε 66 δηο 

ηζηγάξα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξά ηε ζπλνιηθή 

κείσζε ησλ θαηαζρέζεσλ ηζηγάξσλ PMI θαη ησλ άιισλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ 

θαπλνβηνκεραληψλ, ν φγθνο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξάλνκσλ πξντφλησλ ζηελ 

αγνξά ηνπ θαπλνχ ΔΔ, παξακέλνπλ ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπκθσλίεο ζπλήθζεζαλ κε πιήξε αδηαθάλεηα· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πψο ηα θξάηε κέιε έρνπλ δαπαλήζεη ηα 

ρξήκαηα πνπ έιαβαλ βάζεη ησλ ζπκθσληψλ απηψλ· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπκθσλία κε ηελ PMI πξφθεηηαη λα ιήμεη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2016 θαη απαηηεί  λα ζπλαληεζνχλ ζχληνκα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κε ζθνπφ ηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ελδερνκέλνπ παξάηαζεο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε Δπηηξνπή έρεη επίζεο δεζκεπζεί λα επηθπξψζεη ην Πξσηφθνιιν ηεο ΠΟΥ 

γηα ην παξάλνκν εκπφξην κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ 

θαπλνχ θαη έρεη δεζκεπηεί λα θαιέζεη ηηο ηξίηεο ρψξεο λα επηθπξψζνπλ ην 

Πξσηφθνιιν· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ αλακέλεηαη λα επηθπξψζνπλ ην 

πξσηφθνιιν ΣΠΔΚ, θαη πέληε ην έρνπλ ήδε πξάμεη· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

Πξσηφθνιιν ζα ηεζεί ζε ηζρχ κφιηο 40 ζπκβαιιφκελα κέξε ην επηθπξψζνπλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Γξακκαηεία ηεο ΣΠΔΚ ηεο ΠΟΥ έρεη δειψζεη φηη νη 

ζπκθσλίεο κε ηε βηνκεραλία θαπλνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκθσληψλ ηεο ΔΔ 

θαη ηεο Interpol, βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ΣΠΔΚ ηεο ΠΟΥ, θαζφηη απνβαίλνπλ 

πξνο φθεινο ησλ εηαηξεηψλ θαπλνχ θαη απεηινχλ ηελ πξφνδν φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν 

ηνπ θαπλνχ· 

1. απνδνθηκάδεη έληνλα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ PMI κφλν ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 2016 παξά ηα 

επαλεηιεκκέλα αηηήκαηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· ζεσξεί φηη απηή ε θαζπζηέξεζε ζηε 

δεκνζίεπζε ζπληζηά ζνβαξή παξάιεηςε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο δηαθάλεηαο, έλαληη ηφζν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ φζν θαη ησλ πνιηηψλ ηεο 

ΔΔ· 

2. ζεκεηψλεη φηη ε αμηνιφγεζε θαηαδεηθλχεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζεί 

νπνηαδήπνηε άκεζε «αηηηψδεο ζπλάθεηα» κεηαμχ ηεο ζπκθσλίαο PMI θαη ηεο κείσζεο 

ησλ θαηαζρέζεσλ, αθφκε θαη αλ νη θαηαζρέζεηο γλήζησλ πξντφλησλ PMI έρνπλ κεησζεί 

θαηά πεξίπνπ 85% απφ ην 2006· 

3. ηνλίδεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπκθσλία PMI 

πξνβιέπνπλ έλα φξην θνηλνπνίεζεο χςνπο 50 000, θαη φηη ε παξαηεξνχκελε κείσζε 

ζηηο θαηαζρέζεηο ζα κπνξνχζε λα ζπλδέεηαη κε δηαθνξεηηθέο επηρεηξεζηαθέο κεζφδνπο, 

θπξίσο ηελ αχμεζε ηνπ κηθξνιαζξεκπνξίνπ ηνπ απνθαινχκελνπ «ant trafficking»   

(δειαδή ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ ιαζξεκπνξίνπ κηθξφηεξνπ φγθνπ πξντφλησλ)· 
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ππελζπκίδεη φηη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην είδνο απηφ ιαζξεκπνξίνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλα, δεδνκέλνπ φηη ηα θξάηε κέιε ζπαλίσο ππνβάιινπλ αλαθνξέο γηα 

επηρεηξήζεηο θάησ ηνπ νξίνπ θνηλνπνίεζεο· 

4. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ 

ζεκαληηθά πνζά εηεζίσο απφ ηε βηνκεραλία θαπλνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ ηζηγάξσλ ηνπο, θαη πηζηεχεη φηη ε εμέηαζε κηαο ελδερφκελεο 

παξάηαζεο ησλ ζπκθσληψλ κε ηε βηνκεραλία θαπλνχ ζα κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη ηελ 

αμηνπηζηία ελφο πξαγκαηηθνχ αγψλα θαηά ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ηζηγάξσλ· ππελζπκίδεη φηη 

δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ δαπαλψληαη απηά ηα πνζά 

απφ ηα θξάηε κέιε θαη εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα απηή ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο· 

5. ηνλίδεη φηη ε νδεγία γηα ηα πξντφληα θαπλνχ πξνβιέπεη ήδε κηα λνκηθή απαίηεζε γηα ηηο 

εηαηξείεο θαπλνχ, λα εηζαγάγνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

θαη εληνπηζκνχ, γηα ηα ηζηγάξα θαη ηα ζηξηθηά ηζηγάξα απφ ηηο 20 Μαΐνπ 2019 θαη γηα 

ηα άιια πξντφληα θαπλνχ απφ ηηο 20 Μαΐνπ 2024· ππελζπκίδεη φηη ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

2015 ηεο ζχκβαζεο πιαίζην ηεο ΠΟΥ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ πξνβιέπεη κηα 

παξφκνηα γεληθή απαίηεζε, πνπ είλαη πηζαλφ λα ηεζεί ζε ηζρχ ην 2022 ή ην 2023· 

ηνλίδεη πεξαηηέξσ φηη νη εθηειεζηηθέο θαη θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζρεηηθά κε ην 

κέιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο πνπ ζα εγθξηζνχλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 

νδεγίαο γηα ηα πξντφληα θαπλνχ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξσηνθφιινπ ζρεηηθά κε ην ίδην ζέκα (άξζξν 8)· 

6. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε δελ είλαη ζε 

ζέζε λα παξάζρνπλ έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη εληνπηζκνχ· 

εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ, πεξαηηέξσ, γηα ην φηη νξηζκέλα απφ ηα θξάηε κέιε ζπδεηνχλ ήδε 

ζπκθσλίεο κε ηηο εηαηξείεο θαπλνχ γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο 

θαη εληνπηζκνχ πξηλ θαζνξηζηνχλ πξφηππα ηρλειαζηκφηεηαο κέζσ θαη' εμνπζηνδφηεζε 

πξάμεσλ, θαη πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΔ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ ζηε ζχκβαζε πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο 

Υγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ· 

7. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα επηθπξψζεη άκεζα ην πξσηφθνιιν γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ ζηε ζχκβαζε πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο 

Υγείαο γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλνχ θαη ραηξεηίδεη ηε δέζκεπζή ηεο λα θαιέζεη ηα θξάηε 

κέιε θαη ηηο ηξίηεο ρψξεο λα ην επηθπξψζνπλ· ππελζπκίδεη φηη ην πξσηφθνιιν 

απαγνξεχεη ζαθψο ηηο  αληηδενληνινγηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηε βηνκεραλία θαπλνχ· 

8. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηαθφςεη θάζε πεξαηηέξσ επαθέο κε ηελ PMI θαη άιινπο 

θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ θαπλνχ ζρεηηθά κε ελδερφκελε παξάηαζε ησλ ζπκθσληψλ 

γηα ηνλ θαπλφ, θαζψο θαη λα απφζρεη πιήξσο απφ θάζε πεξαηηέξσ αλαλέσζε, 

παξάηαζε ή δηαπξαγκάηεπζε επί ησλ ζπκθσληψλ πνπ ηζρχνπλ ήδε· 

9. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 


