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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. πιστεύει ότι η έλλειψη επαρκούς προστασίας των καταγγελτών έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία του 

περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, ενώ ο φόβος των 

αντιποίνων ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους καταγγέλτες και με αυτόν τον 

τρόπο να τεθεί σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον· 

2. είναι της άποψης ότι, παρά τη σημασία και την αξία της καταγγελίας δυσλειτουργιών 

στους τομείς της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των τροφίμων, 

αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τα κράτη μέλη ότι χρειάζονται, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής σχετικά με τους 

καταγγέλτες, προκειμένου να υπάρξει αλλαγή στάσης και νοοτροπίας· 

3. είναι πεπεισμένο ότι οι καταγγέλτες διαδραματίζουν απαραίτητο ρόλο, αφενός, στη 

μείωση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια των 

τροφίμων – τομείς στους οποίους ορισμένοι κίνδυνοι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν 

εξωτερικά – και, αφετέρου, στην αποτροπή και πρόληψη παραπτωμάτων και κρουσμάτων 

διαφθοράς· θεωρεί ότι η αυξημένη προστασία των καταγγελτών θα ενθαρρύνει περαιτέρω 

την υπέρ του κοινωνικού συνόλου δημοσιοποίηση των κινδύνων και των απειλών κατά 

της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος ενώ θα βελτιώσει την ασφάλεια των 

τροφίμων, θα προωθήσει μία νοοτροπία δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας τόσο σε 

δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς οργανισμούς, και θα λειτουργήσει ακόμη και υπέρ της 

διάσωσης ζωών· μνημονεύει, υπό μορφή παραδείγματος, τη δημοσίευση της μελέτης για 

το SARS (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο) και για άλλες επικίνδυνες ασθένειες που 

απειλούσαν εκατομμύρια ανθρώπους στην Κίνα, καθώς και τις δράσεις που συνέβαλαν 

στην πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων στις ΗΠΑ· 

4. υπενθυμίζει πρόσφατες υποθέσεις με σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως της 

Dieselgate, της Nestle και των σκανδάλων με κρέας αλόγου, υποθέσεις οι οποίες έφεραν 

στο φως κινδύνους για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή την επισιτιστική ασφάλεια, στο 

πλαίσιο των οποίων οι πληροφορίες που παρείχαν οι καταγγέλτες συνέβαλαν ουσιαστικά 

στον εντοπισμό των ενεχόμενων κινδύνων, ή υποθέσεις στις οποίες η ενισχυμένη 

προστασία των καταγγελτών θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε έγκαιρη ανίχνευση των 

κινδύνων περιορίζοντας κατά πολύ τη ζημία· 

5. τονίζει ότι οι βασικές εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, ιδίως όσον αφορά τον 

έλεγχο του καπνού, μπορούν να αποδοθούν σε τελευταία ανάλυση στη δράση των 

καταγγελτών όσον αφορά τη δημοσιοποίηση εσωτερικών εγγράφων· 

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με το περιβάλλον, τη 

δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων σπάνια σταματούν στα σύνορα, πράγμα 

που σημαίνει ότι η ανεπαρκής ή η ανύπαρκτη προστασία των καταγγελτών σε ένα κράτος 

μέλος, η οποία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη ανίχνευση αυτών των 

κινδύνων, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια όλων των πολιτών της ΕΕ, καθώς 
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και την ικανότητά τους να προστατεύουν το περιβάλλον· 

7. επισημαίνει ότι η παράνομη εμπορία άγριων ειδών έχει καταστεί μία από τις πλέον 

κερδοφόρες μορφές οργανωμένου εγκλήματος και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι καταγγέλτες που αναφέρουν την παράνομη διακίνηση τέτοιων 

προϊόντων, καθώς και την παράνομη υλοτομία και αλιεία και άλλα εγκλήματα που 

διαπράττονται σε βάρος των άγριων ειδών· 

8. τονίζει ότι οι αποδείξεις σχετικά με τις παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά 

την προστασία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

και σφαγεία προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τη δράση των καταγγελτών 

δεδομένου ότι οι τοποθεσίες των εγκαταστάσεων αυτών δεν είναι προσβάσιμες για το 

ευρύ κοινό και οι επίσημοι έλεγχοι συνήθως προαναγγέλλονται· 

9. αναγνωρίζει ότι τα αλιευτικά σκάφη είναι εξαιρετικά απομονωμένων όταν ασκούν 

αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα και ότι είναι ζωτικής σημασίας να 

προστατεύονται επαρκώς οι καταγγέλτες ώστε να είναι σε θέση να προσκομίζουν 

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την παράνομη αλιεία και άλλες παραβιάσεις της 

νομοθεσίας της ΕΕ· 

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ρυθμιστικές αρχές, περιλαμβανομένων και 

εκείνων που παρακολουθούν τη διατροφική αλυσίδα, δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και 

συνεπώς εξαρτώνται, όσον αφορά την ενημέρωσή τους, από τους καταγγέλτες· τονίζει, ως 

εκ τούτου, ότι είναι ζωτικής σημασίας τόσο η αύξηση της χρηματοδότησης για τις 

ρυθμιστικές αρχές όσο και η αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών· 

11.  τονίζει ότι η ταχεία και στέρεη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταγγελτών, 

καθώς και η πολιτική συναίνεση που θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή 

αποτελεσματικών μέτρων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συμβάλλουν 

ώστε να διατηρηθεί και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, θα 

διευκολύνουν την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και τον διάλογο, θα αποκαλύψουν 

τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων και θα αποδείξουν την προστιθέμενη αξία της δράσης 

της ΕΕ υπέρ των πολιτών· σημειώνει ότι η σχετική με τους καταγγέλτες νομοθεσία 

ενθαρρύνει όσους διαθέτουν επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις να προβάλλουν τα 

πραγματικά περιστατικά τα οποία, διαφορετικά, θα μπορούσαν να παραμένουν 

καλυμμένα· 

12. εκφράζει τη λύπη του για τα σημαντικά νομικά κενά και τις αδυναμίες στην προστασία 

των καταγγελτών εντός των κρατών μελών καθώς και για το γεγονός ότι πολύ λίγα κράτη 

μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα προστασίας για τους καταγγέλτες· εμμένει στην άποψη ότι 

απαιτείται προστασία σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης νομική 

προστασία για τους καταγγέλτες η οποία να είναι ίδια σε όλα τα κράτη μέλη και να 

διασφαλισθεί η κατάλληλη και ανεξάρτητη συνέχιση της εν λόγω διεργασίας μετά από 

μία παραπομπή, με την προϋπόθεση ότι καταγγέλτες έχουν ενεργήσει καλή τη πίστει και 

να έχουν ως αποκλειστικό στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος· 

13. επισημαίνει ότι υπάρχουν ήδη ορισμένες διατάξεις για την προστασία των καταγγελτών 

στο ενωσιακό δίκαιο αλλά ότι αυτές οι διατάξεις έχουν συχνά περιορισμένο πεδίο 

εφαρμογής ή είναι διασκορπισμένες σε διάφορες νομοθετικές πράξεις με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν κενά και ελλείψεις· 
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14. ζητεί την υποστήριξη της Επιτροπής για να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να 

δημιουργήσουν αποτελεσματικούς και αποδοτικούς μηχανισμούς προστασίας των 

καταγγελτών· 

15. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της δημόσιας 

διαβούλευσης στην οποία προέβη, να προχωρήσει κατά τους προσεχείς μήνες σε 

νομοθετικές προτάσεις και να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση πρόταση, σύμφωνα με την 

αρχή της επικουρικότητας, για ένα οριζόντιο νομικό μέσο που να καθορίζει ισχυρά κοινά 

ελάχιστα πρότυπα στην ΕΕ όσον αφορά την προστασία των καταγγελτών και να 

βασίζεται στις διατάξεις της Συνθήκης για την προστασία του περιβάλλοντος, της 

δημόσιας υγείας και της προστασίας των καταναλωτών· σημειώνει τις ανεπάρκειες και 

ελλείψεις των τομεακών προσεγγίσεων που αναπτύσσονται για αυτόν τον σκοπό, όπως 

είναι αυτός που περιέχεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 

νομοθετικά μέσα που προστατεύουν όσους καταγγέλλουν παρατυπίες στις δημόσιες 

αρχές· προτείνει στους οργανισμούς της ΕΕ να εγκρίνουν γραπτώς μια πολιτική που να 

παρέχει προστασία από αντίποινα σε όσους καταγγέλλουν παρατυπίες, καθώς και στους 

καταγγέλτες· 

16. τονίζει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, το έργο των καταγγελτών θεμελιώνεται στις 

αρχές της διαφάνειας και της ακεραιότητας· θα πρέπει συνεπώς η προστασία των 

καταγγελτών να διασφαλισθεί από τον νόμο και να ενισχυθεί σε ολόκληρη την Ένωση, 

αλλά μόνο εφόσον η δράση των καταγγελτών αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου 

συμφέροντος μέσω καλόπιστων ενεργειών και σύμφωνα με τη νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· 

17. καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει τις διατάξεις των κρατών μελών που αφορούν τους 

καταγγέλτες, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μία ανταλλαγή η 

οποία θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη προστασία των καταγγελτών σε εθνικό 

επίπεδο· 

18. υπογραμμίζει ότι κάθε δραστηριότητα σε συνάρτηση με την αποκάλυψη ή αναφορά 

πληροφοριών που αφορούν κινδύνους, παραπτώματα και εγκλήματα, καθώς και κάθε 

προσπάθεια συγκάλυψής τους, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περιβαλλοντική 

καταστροφή, προβλήματα σχετικά με την υγεία και την ακεραιότητα και ασφάλεια των 

τροφίμων, ακόμη και σε σχέση με αναδυόμενες τεχνολογίες για τις οποίες οι 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία είναι ακόμα άγνωστες, 

καθώς επίσης και σχετικά με κάθε άλλη μορφή παραβατικής συμπεριφοράς όπως η 

κακοδιαχείριση δημόσιων φορέων, δημόσιας γης και περιουσίας, θα πρέπει να εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής οιουδήποτε ενωσιακού μέσου που προστατεύει τους καταγγέλτες, 

ανεξαρτήτως του κατά πόσον η αξιόποινη συμπεριφορά συνιστά παραβίαση του δικαίου 

σε συνέχεια δικαιολογημένης πεποίθησης ότι η αποκάλυψη γίνεται προς το δημόσιο 

συμφέρον· επισημαίνει ότι οι καταγγέλτες θα πρέπει να επωφελούνται από 

πανευρωπαϊκής εφαρμογής μηχανισμούς προστασίας σε αυτούς τους τομείς, δεδομένου 

ότι τα περιβαλλοντικά θέματα είναι από τη φύση τους διακρατικά, χαρακτηριστικό το 

οποίο θα πρέπει να αποτυπώνεται στη σχετική νομοθεσία· τονίζει ότι η προστασία των 

καταγγελτών πρέπει να παρέχεται σε ολόκληρη την Ένωση, ασχέτως εάν ταυτίζεται ή όχι 
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ο τόπος όπου έχουν διαπραχθεί τα εγκλήματα με τον τόπο διαμονής του καταγγέλτη· 

19. τονίζει τη σημασία των ανοικτών οργανωτικών νοοτροπιών και της ύπαρξης πολλαπλών 

και προστατευμένων διαύλων για την εθελοντική αποκάλυψη των πληροφοριών 

εσωτερικά και εξωτερικά, προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη για το περιβάλλον, την 

ανθρώπινη υγεία και την τροφική αλυσίδα, που είναι επίσης προς το συμφέρον των ίδιων 

των οργανώσεων· 

20. τονίζει το γεγονός ότι η νομοθεσία που αφορά την προστασία των καταγγελτών πρέπει να 

είναι ολοκληρωμένη, να έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, να είναι άμεσης επέμβασης και να 

προστατεύει τους καταγγέλτες και, κατά περίπτωση, τυχόν θιγόμενους συναδέλφους και 

συγγενείς τους, από κάθε σε βάρος τους ενέργεια εν είδει αντιποίνων και από κάθε 

αστική, ποινική ή διοικητική διαδικασία που προκύπτει ως αποτέλεσμα της δράσης του 

καταγγέλτη· επισημαίνει το γεγονός ότι η αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών 

είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου 

και της ελευθερίας της πληροφόρησης, και ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι 

αλληλοσυγκρουόμενοι κανόνες που διέπουν ζητήματα απορρήτου και εμπιστευτικότητας 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομολογία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τέτοιες εξαιρέσεις είναι αναγκαίες και αναλογικές· δίνει 

έμφαση στο γεγονός ότι η προστασία είναι απαραίτητη, όχι μόνο για εσωτερικές 

γνωστοποιήσεις μέσω καθορισμένων διαύλων εντός του χώρου εργασίας ή 

γνωστοποιήσεις σε δημόσιες αρχές ή όργανα εποπτείας, αλλά – λαμβάνοντας υπόψη και 

τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – 

επίσης και για εξωτερικές γνωστοποιήσεις στο ευρύτερο κοινό, δια των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης ή με άλλο τρόπο· επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε συνεργασία 

με όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές, θα πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για την προστασία του απορρήτου των πηγών των πληροφοριών 

προκειμένου να προλαμβάνονται μεροληπτικές ενέργειες ή απειλές· καλεί την Επιτροπή 

να διασφαλίσει ότι όλοι οι καταγγέλτες, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι ενδέχεται να 

υπόκεινται σε αντίποινα ως αποτέλεσμα δημοσιοποίησης έκθεσης ή αποκαλύψεως 

στοιχείων στα οποία ενέχεται δημόσιο συμφέρον και, ως εκ τούτου, επιδιώκουν έγκυρη 

απαίτηση στο δικαστήριο, θα έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές, σε 

οικονομική και ψυχολογική στήριξη, καθώς και σε κατάλληλα μέτρα αρωγής· 

21. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επεξεργαστούν ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο 

που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν εσωτερικά συστήματα καταγγελίας 

παρατυπιών, προσδιορίζοντας επακριβώς την έννοια της εύλογης προθεσμίας για 

απάντηση από την επιχείρηση, και διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα αυτά 

συμμορφώνονται με την κοινωνική νομοθεσία και τη νομοθεσία για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 

22. τονίζει την ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις διατάξεις για την 

παρεχόμενη στους καταγγέλλοντες προστασία, δεδομένου ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη 

σαφήνειας και η αποσπασματική προσέγγιση αποτρέπει τους δυνητικούς καταγγέλλοντες 

από την ανάληψη δράσεως, και είναι επιζήμια για τους εργοδότες τους, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε περισσότερες από μία περιοχές 

δικαιοδοσίας ή πολλαπλούς τομείς· 

23. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ερευνητικής δημοσιογραφίας και καλεί την 
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Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η πρότασή της να παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας 

στους ερευνητές δημοσιογράφους και στους καταγγέλτες· 

24. τονίζει ότι ο ορισμός του καταγγέλτη δεν πρέπει να είναι στενός ή να περιορίζεται σε 

ορισμένους μόνο τομείς, στο καθεστώς της σύμβασης εργασίας ή στη νομική φύση των 

πράξεων ή των πληροφοριών που αναφέρονται ή γνωστοποιούνται, και ότι οι καταγγέλτες 

θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης προστασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα 

και να μην δεσμεύονται από καμία συμβατική υποχρέωση που εμποδίζει την υποβολή 

εκθέσεων ή γνωστοποιήσεων όταν αυτές είναι προς το δημόσιο συμφέρον, ανεξάρτητα 

από τυχόν απαραίτητους περιορισμούς όπως αυτοί που προβλέπονται στις Παγκόσμιες 

αρχές σχετικά με την εθνική ασφάλεια και το δικαίωμα στην πληροφόρηση· 

25. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σημεία αναφοράς και δείκτες για τις πολιτικές 

που αφορούν τους καταγγέλτες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· 

26. σημειώνει ότι στη νομοθεσία της ΕΕ πρέπει, αφενός, να καθιερωθεί μια σαφής διαδικασία 

για ολόκληρη τη διεργασία χειρισμού και διεκπεραίωσης των αναφερόμενων 

πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη συνέχεια των ενεργειών των 

καταγγελτών, από την υποβολή και επεξεργασία των στοιχείων που προσκομίζουν μέχρι 

τη διασφάλιση της προστασίας τους και, αφετέρου, να θεσπιστούν αποτελεσματικότεροι 

μηχανισμοί για την προστασία τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ανατίθεται ρητά στις 

αρμόδιες αρχές, καθώς και στους ρυθμιστικούς φορείς και τους φορείς επιβολής του 

νόμου, η αρμοδιότητα να διατηρούν τους διαύλους υποβολής αναφορών, να λαμβάνουν, 

να εξετάζουν και να διερευνούν εικαζόμενες αθέμιτες πρακτικές ενώ, παράλληλα, να 

διαφυλάττουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της πηγής και, κατά περίπτωση, να 

προστατεύουν τα δικαιώματα των θιγόμενων μερών· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να καθιστούν προσβάσιμες τις υπηρεσίες παροχής εμπιστευτικών συμβουλών 

σε πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να εξετάζουν έκθεση ή γνωστοποίηση που ενέχει 

δημόσιο συμφέρον, και τα οποία αναζητούν ως εκ τούτου πληροφορίες όπως αυτές που 

αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταγγελτών, κατάλληλους διαύλους, 

και τις πιθανές συνέπειες της απόφασής τους. 



 

PE604.553v02-00 8/9 AD\1130515EL.docx 

EL 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 11.7.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

67 

1 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, 

Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-

Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise 

Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-

François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, 

Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert 

Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, 

Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, 

Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, 

Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian 

Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, 

Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof 

Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart 

Staes, Tiemo Wölken 

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Siôn Simon, Derek Vaughan 

 
 



 

AD\1130515EL.docx 9/9 PE604.553v02-00 

 EL 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

67 + 

ALDE Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, 

Ulrike Müller, Frédérique Ries 

ECR Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Piernicola Pedicini 

ENF Mireille D’Ornano, Jean-François Jalkh 

GUE/NGL Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres 

Martínez 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise 

Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La 

Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate 

Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, 

Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel 

Schaldemose, Peter Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek 

Vaughan, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli 

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart 

Staes 

 

1 - 

EFDD Julia Reid 

 

0 0 

  

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 


