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Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές ***II 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά 

με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή 

εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τις 

θαλάσσιες μεταφορές και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΕ (17086/1/2014 – C8-

0072/2015 – 2013/0224(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (17086/1/2014 – C8-

0072/2015), 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 

16ης Οκτωβρίου 20131, 

– έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση2 σχετικά με την πρόταση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0480), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0122/2015), 

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση· 

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου· 

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

                                                 
1  ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 70. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 16 Απριλίου 2014, P7_TA(2014)0424. 



 

 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

4. 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· 

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

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

 


