
 

 

P7_TA(2013)0583 

Τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/EE του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του 

καθεστώτος της Μαγιότ * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 

με το σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 

2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ (14220/2013 – 

C7-0355/2013– 2013/0189(NLE)) 

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0413) και το 

σχέδιο του Συμβουλίου (14220/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0355/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 155 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επέλεξε η Επιτροπή ως νομική βάση για την πρότασή της, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης 

νομικής βάσης, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

(A7-0414/2013), 

1. εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε· 

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

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 

σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιό του· 

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

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 



 

 

Τροπολογία  1 

Σχέδιο οδηγίας 

Τίτλος 

 

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία 

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ 

του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του 

καθεστώτος της Μαγιότ 

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση της οδηγίας 

2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της 

αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ 

 

Τροπολογία  2 

Σχέδιο οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 349, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 155 παράγραφος 2 και το 

άρθρο 349, 

Τροπολογία  4 

Σχέδιο οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία 

(1) Mε την απόφαση αριθ. 2012/419/ΕΕ1, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το 

καθεστώς της Μαγιότ έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιανουαρίου 

2014. Επομένως, από την ημερομηνία αυτή 

και μετά, η Μαγιότ θα πάψει να αποτελεί 

υπερπόντιο έδαφος και θα καταστεί εξόχως 

απόκεντρη περιοχή της Ένωσης κατά την 

έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατόπιν αυτής της αλλαγής καθεστώτος, 

το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη 

Μαγιότ από την […] 1η Ιανουαρίου 2014 

και εξής. Θα πρέπει όμως να καθοριστούν 

ορισμένα ειδικά μέτρα σχετικά με τις 

ειδικές συνθήκες εφαρμογής του 

ενωσιακού δικαίου, τα οποία 

(1) Mε την απόφαση αριθ. 2012/419/ΕΕ1, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το 

καθεστώς της Μαγιότ έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιανουαρίου 

2014. Επομένως, από την ημερομηνία αυτή 

και μετά, η Μαγιότ θα πάψει να αποτελεί 

υπερπόντιο έδαφος και θα καταστεί εξόχως 

απόκεντρη περιοχή της Ένωσης κατά την 

έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατόπιν αυτής της αλλαγής καθεστώτος, 

το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη 

Μαγιότ από την […] 1η Ιανουαρίου 2014 

και εξής. Θα πρέπει όμως να καθοριστούν 

ορισμένα ειδικά μέτρα, τα οποία 

αιτιολογούνται από την ιδιαίτερη 

διαρθρωτική κοινωνική και οικονομική 



 

 

αιτιολογούνται από την ιδιαίτερη 

διαρθρωτική κοινωνική και οικονομική 

κατάσταση της Μαγιότ ως νέας εξόχως 

απόκεντρης περιοχής της Ένωσης. 

κατάσταση της Μαγιότ ως νέας εξόχως 

απόκεντρης περιοχής της Ένωσης. 

__________________ __________________ 

1 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131. 1 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131. 

 

Τροπολογία  5 

Σχέδιο οδηγίας 

Επίσημος τύπος 

 

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

 

Τροπολογία  6 

Σχέδιο οδηγίας 

Άρθρο 1 

Οδηγία 2010/18/ΕE 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία 

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 

20101/18/ΕΕ, προστίθεται το ακόλουθο 

εδάφιο:  

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2010/18/ΕΕ, προστίθεται το ακόλουθο 

εδάφιο: 

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 

για τη Μαγιότ ως εξόχως απόκεντρη 

περιοχή της Ένωσης κατά την έννοια του 

άρθρου 349 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

εκεί προβλεπόμενη συμπληρωματική 

προθεσμία παρατείνεται έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2018.» 

«Για τη γαλλική εξόχως απόκεντρη 

περιοχή της Μαγιότ, η συμπληρωματική 

προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο παρατείνεται έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2018.» 

 

Τροπολογία  7 

Σχέδιο οδηγίας 

Άρθρο 2 

 

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στη Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη 



 

 

Γαλλική Δημοκρατία. Γαλλική Δημοκρατία. 

 

Τροπολογία  8 

Σχέδιο οδηγίας 

Άρθρο 3 

 

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία ισχύει από 1ης 

Ιανουαρίου 2014. 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 

1η Ιανουαρίου 2014. 

 

 


