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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 

Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τα 

συνδεδεμένα αδικήματα της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 

οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν 

σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο 

Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την 

ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη 

του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί 

την εσωτερική ασφάλεια και την 

εσωτερική αφορά της Ένωσης. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν 

λόγω προβλήματα και να ενισχυθεί η 

εφαρμογή της οδηγίας 2015/849/ΕΕ1, η 

παρούσα οδηγία στοχεύει στην 

αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες μέσω του 

ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να 

καταστήσει δυνατή την καλύτερη 

διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών. 

(1) Η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τα συναφή 

αδικήματα της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και του οργανωμένου 

εγκλήματος παραμένουν πολύ σημαντικά 

προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός 

που βλάπτει την ακεραιότητα, τη 

σταθερότητα και τη φήμη του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την 

εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική 

αγορά της Ένωσης, ενώ υποσκάπτει την 

εμπιστοσύνη μεταξύ των παραγόντων της 

αγοράς. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τα εν λόγω σοβαρά και επιτακτικά 

προβλήματα και να ενισχυθεί η εφαρμογή 

της οδηγίας 2015/849/ΕΕ1, η παρούσα 

οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες μέσω του ποινικού 

δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει 

δυνατή την καλύτερη, ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. 

_______________ ___________________ 

1 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και την κατάργηση της 

1 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και την κατάργηση της 



 

PE613.264v01-00 4/21 AD\1138268EL.docx 

EL 

οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 

141 της 5.6.2015, σ. 73). 

οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 

141 της 5.6.2015, σ. 73).  

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να 

συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη 
τις συστάσεις της Ομάδας 

Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), 

καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων 

που δραστηριοποιούνται στην 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι 

σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα 

πρέπει, όπου απαιτείται, να 

ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή 

πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, 

τον Φεβρουάριο του 2012, για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της 

διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι 

«αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). 

Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 

ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και 

δήμευση των προϊόντων που προέρχονται 

από εγκληματικές δραστηριότητες και για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

(CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει να 

μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω 

Σύμβασης στην έννομη τάξη της. 

(3) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να 

υπερβαίνει τις συστάσεις της Ομάδας 

Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), 

καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων 

που δραστηριοποιούνται στην 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί 

δική της αξιολόγηση σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που 

προτείνει η FATF και σχετικά με την 

εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων καταπολέμησης της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες εν γένει. Η FATF θα 

πρέπει να προβαίνει σε αναθεώρηση των 

υφιστάμενων προτύπων και σε 

αξιολόγηση της δικής της απόδοσης, 

καθώς και να διασφαλίζει την 

περιφερειακή εκπροσώπηση, την 

αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και 

τη βελτίωση της χρήσης των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι 

σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα 

πρέπει, όπου απαιτείται, να 

ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή 

πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, 

τον Φεβρουάριο του 2012, για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της 

διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι 

«αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). 

Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 



 

AD\1138268EL.docx 5/21 PE613.264v01-00 

 EL 

ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και 

δήμευση των προϊόντων που προέρχονται 

από εγκληματικές δραστηριότητες και για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

(CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει να 

μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω 

Σύμβασης στην έννομη τάξη της. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Ο ορισμός των εγκληματικών 

δραστηριοτήτων που συνιστούν τα κύρια 

αδικήματα στον τομέα της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα 

πρέπει να είναι επαρκώς ομοιόμορφος σε 

όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να συμπεριλάβουν ένα φάσμα 

αδικημάτων σε καθεμία από τις κατηγορίες 

που έχει καθορίσει η FATF. Όταν οι 

κατηγορίες αδικημάτων, όπως η 

τρομοκρατία ή τα περιβαλλοντικά 

αδικήματα, καθορίζονται από τη 

νομοθεσία της Ένωσης, η παρούσα οδηγία 

παραπέμπει στην εν λόγω νομοθεσία. Αυτό 

διασφαλίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων 

από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

και η παράνομη εμπορία άγριων ειδών 

αποτελούν αξιόποινες πράξεις στα κράτη 

μέλη. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία 

της Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να 

προβλέπουν άλλες κυρώσεις, πέραν των 

ποινικών, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 

να απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

προβλέπουν τις εν λόγω περιπτώσεις ως 

κύρια αδικήματα για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας. 

(5) Ο ορισμός των εγκληματικών 

δραστηριοτήτων που συνιστούν τα κύρια 

αδικήματα στον τομέα της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα 

πρέπει να είναι επαρκώς ευρύς και 

ομοιόμορφος σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν 

ένα φάσμα αδικημάτων σε καθεμία από τις 

κατηγορίες που έχει καθορίσει η FATF, 

μεταξύ άλλων τη φοροδιαφυγή, τη 

φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή, 

αλλά και κάθε άλλη δόλια συμπεριφορά 

που σχετίζεται με την απόκρυψη εσόδων 

ή κερδών. Όταν οι κατηγορίες 

αδικημάτων, όπως η τρομοκρατία ή τα 

περιβαλλοντικά αδικήματα, καθορίζονται 

από τη νομοθεσία της Ένωσης, η παρούσα 

οδηγία παραπέμπει στην εν λόγω 

νομοθεσία. Αυτό διασφαλίζει ότι η 

νομιμοποίηση εσόδων από τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η 

παράνομη εμπορία άγριων ειδών 

αποτελούν αξιόποινες πράξεις στα κράτη 

μέλη. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία 

της Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να 

προβλέπουν άλλες κυρώσεις, πέραν των 

ποινικών, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 

να απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

προβλέπουν τις εν λόγω περιπτώσεις ως 

κύρια αδικήματα για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Προκειμένου η νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να 

αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι 

απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των 

λεπτομερειών του αδικήματος από το 

οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε να 

απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη 

καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην 

εμποδίζεται απλώς και μόνο από το 

γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε 

σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, 

εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν 

λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα. Τα 

κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ως 

προϋπόθεση το κύριο αδίκημα να 

αποτελούσε αδίκημα στην εθνική τους 

νομοθεσία, αν είχε διαπραχθεί εκεί. 

(9) Προκειμένου η νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να 

αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι 

απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των 

λεπτομερειών του αδικήματος από το 

οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε όλων 

των περιστάσεων ή των πραγματικών 

περιστατικών που σχετίζονται με την 

εγκληματική δραστηριότητα, ούτε να 

απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη 

καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην 

εμποδίζεται απλώς και μόνο από το 

γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε 

σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, 

εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν 

λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν 

να θεσπίζουν ως προϋπόθεση η σχετική 

πράξη να αποτελούσε κύριο αδίκημα στην 

εθνική τους νομοθεσία, αν είχε διαπραχθεί 

εκεί. Ωστόσο, σε περίπτωση που η 

σχετική πράξη συνιστά ορισμένο είδος 

σοβαρού αδικήματος, τα κράτη μέλη δεν 

θα πρέπει να απαιτούν η εν λόγω πράξη 

να αποτελεί ποινικό αδίκημα στο κράτος 

μέλος ή στη χώρα όπου διεπράχθη. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να αποτρέπεται η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες σε όλη την Ένωση, τα 

(11) Προκειμένου να αποτρέπεται η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες σε όλη την Ένωση, τα 
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κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν 

ελάχιστα είδη και επίπεδα κυρώσεων για 

τις περιπτώσεις διάπραξης των ποινικών 

αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα 

οδηγία. Στην περίπτωση που το αδίκημα 

διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής 

οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-

πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου37 

ή ο δράστης έχει καταχραστεί την 

επαγγελματική του θέση προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προβλέπουν 

επιβαρυντικές περιστάσεις σύμφωνα με 

τους εφαρμοστέους κανόνες που 

προβλέπονται στις έννομες τάξεις τους. 

κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν 

κατάλογο με τα ελάχιστα είδη και τα 

επίπεδα σαφώς προσδιορισμένων 

κυρώσεων για τις περιπτώσεις διάπραξης 

των ποινικών αδικημάτων που ορίζονται 

στην παρούσα οδηγία. Ελάχιστα είδη και 

επίπεδα κυρώσεων θα πρέπει επίσης να 

θεσπισθούν όσον αφορά την ηθική 

αυτουργία, την υποβοήθηση και τη 

συνέργεια στη διάπραξη τέτοιων 

ποινικών αδικημάτων. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να προβλέπουν επιβαρυντικές 

περιστάσεις, σύμφωνα με τους 

εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται 

στις έννομες τάξεις τους, στις εξής 

περιπτώσεις: εάν το αδίκημα διαπράττεται 

στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης 

κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου37· εάν ο 

δράστης καταχράται την επαγγελματική 

του θέση προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες· εάν η νομιμοποίηση 

χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων 

προέρχεται από τρομοκρατικές 

δραστηριότητες κατά την έννοια της 

οδηγίας 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37α ή 

από παράνομη εμπορία όπλων· ή εάν ο 

δράστης είναι πολιτικώς εκτεθειμένο 

πρόσωπο κατά την έννοια της οδηγίας 

2015/849 ή εμπλέκεται σε υποθέσεις 

διαφθοράς εκλεγμένων αξιωματούχων. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υπολογίζουν 

το ύψος των προστίμων σύμφωνα με την 

αρχή της μη συναίρεσης, ήτοι, με βάση το 

κέρδος που απορρέει από την 

εγκληματική δραστηριότητα, χωρίς 

αφαίρεση τυχόν εξόδων, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η κύρωση είναι 

υψηλότερη από την οικονομική αξία του 

εγκλήματος. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή 

των εν λόγω κυρώσεων. 

_________________ _________________ 

37 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

37 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
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εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

 37a Οδηγία 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαρτίου 2017, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για 

την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 

της 31.3.2017, σ. 6). 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα 

νομοθετικά μέτρα για την προστασία των 

μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που 

υποβάλλουν πληροφορίες σε σχέση με τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και σε 

τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ιστ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιστ α) φορολογικά εγκλήματα που 

σχετίζονται με άμεσους και έμμεσους 

φόρους, συμπεριλαμβανομένης της 

φοροδιαφυγής μέσω απόκρυψης εσόδων, 

είτε αυτά αποκτήθηκαν νόμιμα είτε 

παράνομα, ώστε να μην εντοπιστούν και 

εισπραχθούν από τις φορολογικές αρχές· 

 

Τροπολογία  8 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο κβ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κβ) όλα τα αδικήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με 

άμεσους και έμμεσους φόρους 

φορολογικών εγκλημάτων, όπως τα 

εγκλήματα αυτά ορίζονται στην εθνική 

νομοθεσία των κρατών μελών, που 

τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας 

ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης 

μέγιστης διάρκειας άνω του ενός έτους ή, 

όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν 

ελάχιστο όριο για τα αδικήματα στην 

έννομη τάξη τους, όλων των αδικημάτων 

που τιμωρούνται με στερητική της 

ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής 

κράτησης ελάχιστης διάρκειας 

τουλάχιστον άνω των έξι μηνών· 

κβ) όλα τα αδικήματα που τιμωρούνται 

με στερητική της ελευθερίας ποινή ή 

ένταλμα προσωρινής κράτησης μέγιστης 

διάρκειας άνω του ενός έτους ή, όσον 

αφορά τα κράτη μέλη που έχουν ελάχιστο 

όριο για τα αδικήματα στην έννομη τάξη 

τους, όλων των αδικημάτων που 

τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας 

ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης 

ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον άνω των 

έξι μηνών· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση 

περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της 

κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία 

προέρχεται από εγκληματική 

δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής 

σε εγκληματική δραστηριότητα. 

γ) η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση 

περιουσίας εν γνώσει, είτε κατά τον χρόνο 

της κτήσης είτε στη συνέχεια, του 

γεγονότος ότι η εν λόγω περιουσία 

προέρχεται από εγκληματική 

δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής 

σε εγκληματική δραστηριότητα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προηγούμενη ή παράλληλη 

καταδίκη για την εγκληματική 

δραστηριότητα από την οποία προήλθε η 

α) προηγούμενη ή παράλληλη 

καταδίκη για την εγκληματική 

δραστηριότητα από την οποία προέκυψε η 
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περιουσία· περιουσία, κατά την έννοια της 

παραγράφου 1· 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) όλες τις περιστάσεις ή τα 

πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται 

με εγκληματική δραστηριότητα, εφόσον 

αποδεικνύεται ότι η περιουσία προέκυψε 

από τέτοια δραστηριότητα, κατά την 

έννοια της παραγράφου 1· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) κατά πόσο η εγκληματική 

δραστηριότητα από την οποία προήλθε η 

περιουσία διεξήχθη στο έδαφος άλλου 

κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης 

χώρας, όταν η σχετική πράξη συνιστά 

ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο του κράτους μέλους ή της τρίτης 

χώρας όπου διαπράχθηκε η πράξη και θα 

συνιστούσε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με 

το ποινικό δίκαιο του κράτους μέλους που 

εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εφόσον η 

πράξη είχε διαπραχθεί στο έδαφός του. 

γ) κατά πόσο η εγκληματική 

δραστηριότητα από την οποία προήλθε η 

περιουσία διεξήχθη στο έδαφος άλλου 

κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης 

χώρας, όταν η σχετική πράξη θα 

συνιστούσε εγκληματική δραστηριότητα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους 

μέλους που εφαρμόζει το παρόν άρθρο, 

εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί στο 

έδαφός του. Τα κράτη μέλη μπορούν, 

ωστόσο, να απαιτούν η σχετική πράξη, 

στο μέτρο που δεν εμπίπτει στις 

κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 

σημείο (1) στοιχεία α) έως δ) και η), ιβ) 

και ιστ α), να συνιστά ποινικό αδίκημα 

βάσει του εθνικού δικαίου του άλλου 

κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) κατά πόσο η εγκληματική 

δραστηριότητα από την οποία προήλθε η 

περιουσία πραγματοποιήθηκε στην 

επικράτεια τρίτης χώρας υψηλού 

κινδύνου κατά την έννοια της οδηγίας 

2015/849, όταν η σχετική πράξη θα 

συνιστούσε εγκληματική δραστηριότητα 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του 

κράτους μέλους που εφαρμόζει το παρόν 

άρθρο, εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί 

στο έδαφός του· 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 

και 4 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 

κυρώσεις. 

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

οι εγκληματικές δραστηριότητες που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 

τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 

κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων 

προστίμων, βάσει της μικτής αξίας του 

συνολικού ποσού που προέρχεται από 

εγκληματική δραστηριότητα. Τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν τον σεβασμό προς τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές 

αρχές του ποινικού δικαίου που 

προστατεύουν τα δικαιώματα της 

υπεράσπισης και τα δικαιώματα του 

κατηγορουμένου. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 
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3 τιμωρούνται με στερητική της 

ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της 

οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα 

έτη, τουλάχιστον στις σοβαρές 

περιπτώσεις. 

3 τιμωρούνται με στερητική της 

ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της 

οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 

έτη. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει 

ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 τιμωρούνται με στερητική της 

ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της 

οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία 

έτη. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει 

ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στα 

άρθρα 3 και 4 τιμωρούνται, βάσει της 

διακριτικής ευχέρειας του δικαστή, με 

συμπληρωματικές, προσωρινές ή μόνιμες 

κυρώσεις όπως: 

 α) απαγόρευση της σύναψης συμβάσεων 

με δημόσιες αρχές· 

 β) απαγόρευση της άσκησης ορισμένων 

εμπορικών δραστηριοτήτων· και 

 γ) απαγόρευση της υποψηφιότητας για 

αιρετά αξιώματα. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) επιδιώκεται η νομιμοποίηση 

χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων 

προερχομένων από τρομοκρατικές 

δραστηριότητες κατά την έννοια της 

οδηγίας 2017/541 ή από παράνομη 

εμπορία όπλων· 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) ο δράστης είναι πολιτικώς 

εκτεθειμένο πρόσωπο κατά την έννοια 

της οδηγίας 2015/849 ή εμπλέκεται σε 

υποθέσεις διαφθοράς εκλεγμένων 

αξιωματούχων· ή 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β γ)  η εγκληματική δραστηριότητα 

διεπράχθη και χρηματοδοτήθηκε από 

υπεράκτιες εταιρείες· στις εγκληματικές 

πράξεις εμπλέκονται εικονικές εταιρείες· 

έχουν λάβει χώρα παράνομες μεταφορές 

κεφαλαίων· έχουν εμπλακεί εταιρείες 

μεταφοράς χρημάτων και ΜΚΟ· υπάρχει 

υπόνοια ότι η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

αντιμετωπίζεται ως επαγγελματική 

δραστηριότητα, για παράδειγμα όταν το 

πρόσωπο είναι ενεργό σε περισσότερα 

από δύο δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή σε 

εγκληματικές ομάδες. 

 

Τροπολογία  21 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος εξασφαλίζει ότι τα 

νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν 

ευθύνη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα 

που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, όταν 

αυτά τελούνται προς όφελός τους από 

οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε 

ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του 

νομικού προσώπου και κατέχει 

διευθυντική θέση εντός του νομικού 

προσώπου βασιζόμενη σε: 

1. Κάθε κράτος εξασφαλίζει ότι τα 

νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν 

ευθύνη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα 

που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, όταν 

αυτά τελούνται προς όφελός τους ή προς 

όφελος τρίτου από οποιοδήποτε πρόσωπο 

που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος 

οργάνου του νομικού προσώπου και 

κατέχει διευθυντική θέση εντός του 

νομικού προσώπου βασιζόμενη σε: 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν 

ευθύνη και στις περιπτώσεις όπου η 

απουσία εποπτείας ή ελέγχου από 

πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 

1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη 

αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 

και 4 προς όφελος του συγκεκριμένου 

νομικού προσώπου από πρόσωπο που 

ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν 

ευθύνη και στις περιπτώσεις όπου η 

απουσία εποπτείας ή ελέγχου από 

πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 

1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη 

αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 

και 4 προς όφελος τους ή προς όφελος 

τρίτου από πρόσωπο που ενεργεί υπό τη 

δικαιοδοσία του. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το 

νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη 

για αδικήματα βάσει του άρθρου 6 

υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές 

και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή 

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει, με πλήρη 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και των γενικών αρχών του ποινικού 

δικαίου για την προστασία των 

δικαιωμάτων υπεράσπισης και των 

δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, ότι το 
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πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες 

κυρώσεις, όπως: 

νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη 

για αδικήματα βάσει του άρθρου 7 

υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές 

και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές και 

πρόστιμα βάσει της μικτής αξίας του 

συνολικού ποσού που προκύπτει από την 

εγκληματική δραστηριότητα και, στο 

πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας του 

δικαστή, άλλες προσωρινές ή μόνιμες 

κυρώσεις, μεταξύ των οποίων: 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) αποκλεισμός του εν λόγω νομικού 

προσώπου από δημόσιες παροχές ή 

ενισχύσεις· 

(1) αποκλεισμός του εν λόγω νομικού 

προσώπου από δημόσιες θέσεις, 

συμβάσεις, παροχές ή ενισχύσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των παροχών και 

των ενισχύσεων της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) αποκλεισμός του εν λόγω 

προσώπου από πόρους της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) απαγόρευση της σύναψης 

συμβάσεων με δημόσιες αρχές· 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση 

της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας 

από το εν λόγω νομικό πρόσωπο· 

(2) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση 

της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας 

από το εν λόγω νομικό πρόσωπο , 

συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης 

των επαγγελματικών αδειών· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το αδίκημα διαπράττεται, εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει, στο έδαφός του· 

α) το αδίκημα διαπράττεται, εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει, στο έδαφός του· ή 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο δράστης είναι υπήκοός του. β) ο δράστης είναι υπήκοός του· ή 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) το αδίκημα διαπράττεται εκτός 

του εδάφους του, αλλά ο δράστης έχει τη 

συνήθη διαμονή του στο έδαφός του· ή 

 

Τροπολογία  31 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) το αδίκημα διαπράττεται εκτός 

του εδάφους του, αλλά προς όφελος 

νομικού προσώπου εγκατεστημένου στο 

έδαφός του· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Όταν ένα αδίκημα υπάγεται στη 

δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός 

κρατών μελών και οποιοδήποτε εκ των 

συγκεκριμένων κρατών μελών μπορεί 

εγκύρως να ασκήσει δίωξη βάσει των 

ίδιων πραγματικών περιστατικών, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους 

ακόλουθους παράγοντες, με σειρά 

προτεραιότητας, για να αποφασίσουν 

ποιο από αυτά θα ασκήσει δίωξη εναντίον 

των δραστών: 

 α)  το κράτος μέλος στο οποίο 

διεπράχθη το αδίκημα· 

 β)  την ιθαγένεια ή τον τόπο 

κατοικίας του δράστη· 

 γ)  τη χώρα καταγωγής των 

θυμάτων· 

 δ)  το κράτος μέλος στο οποίο 

εντοπίστηκε ο δράστης. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποταθούν στην Eurojust προκειμένου να 
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διευκολύνει τη συνεργασία των 

δικαστικών τους αρχών και τον 

συντονισμό των ενεργειών τους. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το κράτος μέλος ενημερώνει την 

Επιτροπή σχετικά με την απόφασή του να 

θεμελιώσει περαιτέρω δικαιοδοσία για τα 

αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 

και 4 τα οποία έχουν διαπραχθεί εκτός 

του εδάφους του, όταν: 

διαγράφεται 

α) ο δράστης έχει τη συνήθη διαμονή 

του στο έδαφός του· 

 

β)  το αδίκημα διαπράττεται προς 

όφελος νομικού προσώπου 

εγκατεστημένου στο έδαφός του. 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ερευνητικά μέσα Ερευνητικά μέσα και συνεργασία 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, 

μονάδων ή υπηρεσιών που είναι 

επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και 

δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 

στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά 

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, 

μονάδων ή υπηρεσιών που είναι 

επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και 

δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 

στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά 
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ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που 

χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου 

εγκλήματος ή άλλων σοβαρών 

εγκλημάτων. 

ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που 

χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου 

εγκλήματος ή άλλων σοβαρών 

εγκλημάτων. 

 2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, το 

συντομότερο δυνατό, τη διαθεσιμότητα 

καταλλήλων και επαρκών οικονομικών 

πόρων και καταλλήλως καταρτισμένου 

προσωπικού, για τη διερεύνηση και τη 

δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 

στα άρθρα 3 και 4. 

 3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι αρμόδιες αρχές κάθε χώρας 

συνεργάζονται αποτελεσματικά, καθώς 

και ότι οι οικείες αρμόδιες εθνικές αρχές 

για τη διερεύνηση ή τη δίωξη των 

αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 

3 και 4 είναι εξουσιοδοτημένες να 

συνεργάζονται με άλλες εθνικές αρχές και 

με τους ομολόγους τους σε άλλα κράτη 

μέλη, καθώς και με τα θεσμικά όργανα 

της Ένωσης. 

 

 

 



 

PE613.264v01-00 20/21 AD\1138268EL.docx 

EL 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου 

Έγγραφα αναφοράς COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD) 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

LIBE 

13.2.2017 
   

Γνωμοδότηση της 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ECON 

13.2.2017 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

       Ημερομηνία ορισμού 

Eva Joly 

11.4.2017 

Ημερομηνία της έγκρισης 6.11.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

41 

0 

2 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás 

Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar 

Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid 

Khan, Γεώργιος Κύρτσος, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle 

Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk 

Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul 

Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain 

Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck 

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία  

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß 

 



 

AD\1138268EL.docx 21/21 PE613.264v01-00 

 EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

41 + 

ALDE Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

ECR Bernd Lucke 

EFDD Marco Valli 

GUE/NGL Miguel Urbán Crespo 

PPE Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, 

Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, 

Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor 

Dumitru Stolojan, Esther de Lange 

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto 

Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro 

Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang 

Verts/ALE Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato 

 

0 - 

 

2 0 

ECR Kay Swinburne 

ENF Bernard Monot 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 

 


