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Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) ***III 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με το 

εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον 

(LIFE +) (PE-CONS 3611/2007 – C6-0105/2007 – 2004/0218(COD)) 

(Διαδικασία συναπόφασης: τρίτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής και τη 

σχετική δήλωση της Επιτροπής (PE-CONS 3611/2007 – C6-0105/2007), 

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0621)2, 

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2004)0621/2)3, 

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά τη δεύτερη ανάγνωση4 σχετικά με την κοινή θέση του 

Συμβουλίου5, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

στην κοινή θέση (COM(2006)0759)6, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 65 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής 

(A6-0180/2007), 

1. εγκρίνει το κοινό σχέδιο και επισημαίνει τη σχετική δήλωση της Επιτροπής· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ· 

3. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 

ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 

συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

                                                 
1  ΕΕ C 157 E. 6.7.2006, σ. 451. 
2  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
3  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.   
4  Κείμενα που εγκρίθηκαν, 24.10.2006, P6_TA(2006)0431. 
5  ΕΕ C 238 Ε, 3.10.2006, σ. 1. 
6  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 



4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο 

και στην Επιτροπή. 


