
P6_TA(2008)0600 

Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του 

Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - 

Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Μέρος τέταρτο) ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά 

με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 

αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως 

τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη 

διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με 

έλεγχο – Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Μέρος τέταρτο 

(COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD)) 

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2008)0071), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 47, παράγραφος 2, 55, 71, 

παράγραφος 1, 80, παράγραφος 2, 95, 152, παράγραφος 4, στοιχεία α) και β), 175, 

παράγραφος 1, και 285, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0065/2008), 

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή 

της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την έγκριση της πρότασης όπως τροποποιήθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερη πρόταση, πρώτη παύλα της 

Συνθήκης ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις 

της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της 

Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής 

Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0301/2008), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

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

και στην Επιτροπή. 



P6_TC1-COD(2008)0032 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 

Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του 

Συμβουλίου, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της 

Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Προσαρμογή στην 

κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Μέρος IV 

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. .../2009.) 


