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ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού 

περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμό της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την κατανομή των πόρων άμεσης διαχείρισης μεταξύ 

των στόχων της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής 

(C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)) 

 

Alain Cadec 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας 
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EL 

B8-0496/2017 

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης 

σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2017 για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατανομή των πόρων άμεσης διαχείρισης μεταξύ 

των στόχων της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και της κοινής αλιευτικής 

πολιτικής 

(C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)03881), 

– έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής, διά 

της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, 

– έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής 

Αλιείας προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 

2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 4 και το άρθρο 126 παράγραφος 5, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 

2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου2, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Αλιείας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του, 

1. δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

                                                 
1 ΕΕ L 149, 20.5.2014, σ. 1. 
2 ΕΕ L 354, 28.12.2013, σ. 22. 


