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Τροπολογία  1 

Pál Csáky 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 

(2018/2104(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. υπενθυμίζει ότι οι αναφορές 

εξετάζονται δυνάμει του άρθρο 227 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζει ότι κάθε 

πολίτης της ΕΕ και κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 

καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος 

μπορεί να υποβάλει αναφορά στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα που 

εμπίπτουν στους τομείς δραστηριότητας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει 

ότι η διαδικασία εξέτασης των αναφορών 

καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι 

τα προβλήματα ποιότητας του αέρα σε 

πολλά κράτη μέλη τα οποία 

επισημαίνονται από αναφέροντες 

επιδεινώνονται από την κυκλοφορία 43 

εκατομμυρίων ρυπογόνων οχημάτων με 

κινητήρα ντίζελ που δεν συμμορφώνονται 

με τις διατάξεις της ΕΕ περί έγκρισης 

τύπου και εκπομπών των επιβατικών και 

των ελαφρών εμπορικών οχημάτων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 

δημόσιας ακρόασης για την Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Η 

απαγόρευση του glyphosate και η 

προστασία των πολιτών και του 

περιβάλλοντος από τα τοξικά 

φυτοφάρμακα» και κατά την εξέταση 

αναφορών που αφορούσαν το ίδιο θέμα, 

προέκυψε ότι οι διαδικασίες έγκρισης που 

χρησιμοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ για την 

έγκριση, μεταξύ άλλων, της γλυφοσάτης, 

των γενετικώς τροποποιημένων 

οργανισμών και των φυτοφαρμάκων 

υποβαθμίζονται από έλλειψη 

ανεξαρτησίας, ανεπαρκή διαφάνεια και 

ανακρίβειες σε ό,τι αφορά τη συλλογή και 

αξιολόγηση των επιστημονικών 

στοιχείων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


