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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

13.2.2017 B8-0146/17 

Τροπολογία  17 

Matteo Salvini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η CETA 

αποτελεί την πλέον σύγχρονη, 

προοδευτική και εκτεταμένη εμπορική 

συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί η ΕΕ 

μέχρι σήμερα· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

διαπραγματεύσεις για τη CETA 

παρουσίαζαν εξαρχής σοβαρή έλλειψη 

διαφάνειας, καθιστώντας δύσκολη την 

ενεργή παρακολούθηση των εν εξελίξει 

συζητήσεων από τους πολίτες και τους 

δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους 

τους· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

13.2.2017 B8-0146/18 

Τροπολογία  18 

Matteo Salvini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή 

της αρχής της προφύλαξης στο πλαίσιο 

της CETA δεν μπορεί να διασφαλιστεί· 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/19 

Τροπολογία  19 

Matteo Salvini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

συνολική οικονομική και εμπορική 

συμφωνία με τον Καναδά, την πλέον 

σύγχρονη, εκτεταμένη και φιλόδοξη 

εμπορική συμφωνία που έχει 

διαπραγματευτεί η ΕΕ μέχρι σήμερα, η 

οποία έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις, και ιδίως για 

τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου 

μεγέθους· 

1. απορρίπτει τη συνολική οικονομική και 

εμπορική συμφωνία με τον Καναδά· 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/20 

Τροπολογία  20 

Matteo Salvini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη 

διαφάνεια των τρεχουσών και των 

μελλοντικών εμπορικών 

διαπραγματεύσεων προκειμένου να 

αναπτύξει διάλογο με τους πολίτες και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη· 

11. τονίζει έντονα την ανάγκη δημόσιας 

συζήτησης πριν από οποιεσδήποτε 

περαιτέρω εμπορικές διαπραγματεύσεις, 

σε συνδυασμό με έναν σαφή ορισμό των 

αδιαμφισβήτητων προτύπων, στα οποία 

θα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αρχή 

της προφύλαξης·  

Or. en 

 

 


