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Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος
***III
P6_TA(2009)0110
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 επί του κοινού σχεδίου που
εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες
μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 –
2005/0241(COD))
(2010/C 87 E/58)
(Διαδικασία συναπόφασης: τρίτη ανάγνωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
— έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής (PE-CONS 3724/2008 – C60047/2009),
— έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση (1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0592),
— έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2007)0645),
— έχοντας υπόψη τη θέση του κατά τη δεύτερη ανάγνωση (2) σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου (3),
— έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στην κοινή θέση
(COM(2008)0831),
— έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 65 του Κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A6-0102/2009),
1.

εγκρίνει το κοινό σχέδιο·

2.
αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το
άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·
3.
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·
4.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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