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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της τελευταίας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και 
Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον
(COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0658)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 175, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με την πρώτη πρόταση του 
πρώτου εδαφίου του άρθρου 300, παράγραφος 2, και το άρθρο 300, παράγραφος 4, της 
Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0173/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην 
Ελβετική Συνομοσπονδία.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ελβετία είναι μια από τις μείζονες χώρες της Ευρώπης η οποία δεν είναι μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος παρά τις χρήσιμες πληροφορίες και τις γνώσεις που 
διαθέτει ο εν λόγω οργανισμός όσον αφορά τις Άλπεις. Η Ελβετία υπέβαλε επίσημη αίτηση 
προσχώρησης στον Οργανισμό το 1999 και η διαδικασία διαπραγματεύσεων για την ένταξή 
της ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2004. Οι προτεινόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου θα 
θέσουν σε ισχύ την ένταξη της Ελβετίας τόσο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 
όσο και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον.

Η συμφωνία καθιστά δυνατό στην Ελβετία να συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα εργασίας 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Παρέχει όρους συμμετοχής παρεμφερείς προς 
εκείνους που διέπουν τη συμμετοχή των σημερινών κρατών μελών του Οργανισμού που δεν 
είναι μέλη της ΕΕ (Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Νορβηγία), καθώς και προς εκείνους που 
υπήρξαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή των υποψηφίων χωρών.

Η συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστη περίοδο. Ο Οργανισμός θα αντιμετωπίζει την 
Ελβετία ως κράτος μέλος με ίση μεταχείριση όσον αφορά τις διατάξεις περιβαλλοντικών 
δεδομένων και πληροφοριών και αναλύσεων, τις διατάξεις στελέχωσης, τις συμβάσεις με 
τρίτα μέρη καθώς και τους διορισμούς και τη συμμετοχή στα τοπικά κέντρα.

Η Ελβετία θα πρέπει να δημιουργήσει υποδομή για την παροχή ενιαίων περιβαλλοντικών 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος στην επικράτειά 
της, θα συνεισφέρει οικονομικά στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για την κάλυψη του 
κόστους της συμμετοχής της και θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στο διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα οφέλη της συμφωνίας είναι αρκετά:
η παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη θα διευκολυνθεί και θα επεκταθεί, επιπλέον θα ενισχύσει επίσης 
την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και την εκπόνηση περιβαλλοντικών εκθέσεων σχετικά με τα 
οικοσυστήματα που μοιράζεται η Ελβετία με τις γειτονικές της χώρες.


