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P5_TA(2004)0110 

Σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού 

του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 

όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των 

ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (COM(2003) 366 - C5-0326/2003 - 2003/0131(CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003) 366)1, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 279, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο 

κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0326/2003), 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A5-0063/2004), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο· 

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 

250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ· 

3. καλεί το Συμβούλιο σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

                                                 
1  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου 

 

Τροπολογία 1 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16Α (νέο) 

Άρθρο 21β (νέο) (απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000) 

 16α. Στον τίτλο IX πριν από το άρθρο 21β 

προστίθεται το εξής νέο άρθρο: 

 «Άρθρο 21β 

 Σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης 

2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, η Επιτροπή 

πραγματοποιεί, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 

2006, γενική επανεξέταση του 

συστήματος ιδίων πόρων. Οι νέες 

προτάσεις που διατυπώνει η Επιτροπή 

βάσει αυτής της ανασκόπησης πρέπει να 

δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 2, 

παράγραφος 3, το άρθρο 4 και το άρθρο 5 

της απόφασης.» 

 


