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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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Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση στα μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2021 περί 
προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ 
από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα 
«Pericles IV») και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 331/2014 
(COM(2018)0371 – C9-0017/2021 – 2018/0219(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2018)0371),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 352 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(C9-0017),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 92 και το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-.../2021),

1. εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να ανακοινώσει ότι η νομοθετική διαδικασία έχει 
περατωθεί και να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


