
 

 

P7_TA(2013)0475 

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - ξηρασία και δασικές 

πυρκαγιές στη Ρουμανία και πλημμύρες στη Γερμανία, την Αυστρία και την 

Τσεχική Δημοκρατία  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την 

πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 

κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το 

σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ξηρασία και δασικές πυρκαγιές στη Ρουμανία και 

πλημμύρες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία) (COM(2013)0692 – 

C7-0343/2013 – 2013/2255(BUD)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

(COM(2013)0692 – C7-0343/2013), 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1, και ιδίως το σημείο 26, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης 

Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 

της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνεννόησης στις 17 Ιουλίου 2008, 

σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0369/2013), 

1. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του 

παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

                                                 
1  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
2  ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3. 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ 

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική 

πράξη, απόφαση 2014/95/ΕΕ.) 

 

 


