
P7_TA(2010)0257 

Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής 

πλωτής οδού ***II 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη 

θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και 

εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 

(14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14849/3/2009 – C7-

0076/2010), 

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

(COM(2008)0816), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 71, παράγραφος 1, και 80, 

παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 

Επιτροπή (C6-0476/2008), 

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με 

τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες 

διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και τα άρθρα 91, παράγραφος 1, και 100, 

παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης 

Ιουλίου 20092, 

– έχοντας ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

(A7-0177/2010), 

1. εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 23.4.2009, P6_TA(2009)0280. 
2  ΕΕ C 317, 23.12.2009, σ. 89. 



 

P7_TC2-COD(2008)0246 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 

2010 ενόψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 

 

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

Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010.) 

 


