
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

P8_TA(2018)0318

Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την 
ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών 
κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που διενεργούνται στη Βραζιλία και την 
ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που 
παράγονται στη Βραζιλία, και όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων 
των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων 
και κλωστικών φυτών που διενεργούνται στη Μολδαβία και την ισοδυναμία των 
σπόρων προς σπορά δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών 
φυτών που παράγονται στη Μολδαβία (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 
2017/0297(COD))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2017)0643),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C8-0400/2017),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της 
προτεινόμενης νομικής βάσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
14ης Φεβρουαρίου 20181,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

1 ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 76.



– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-
0253/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 
11 Σεπτεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των 
σποροπαραγωγικών καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών που 
διενεργούνται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας και την ισοδυναμία των 
σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών που παράγονται στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας, καθώς και όσον αφορά την ισοδυναμία των 
καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών σιτηρών, κηπευτικών 
και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που διενεργούνται στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά σιτηρών, κηπευτικών και 
ελαιούχων και κλωστικών φυτών που παράγονται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 
Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/1674.)


