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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη για την 

Ευρώπη» (COM(2018)0237), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, που περιέχει συστάσεις 

προς την Επιτροπή σχετικά με κανόνες αστικού δικαίου για τη ρομποτική1, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) είναι μία από τις στρατηγικές 

τεχνολογίες για τον 21ο αιώνα, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρώπη, η 

οποία επιφέρει θετικές αλλαγές για την ευρωπαϊκή οικονομία και καθιστά δυνατή την 

καινοτομία, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ΤΝ πρέπει να αναπτυχθεί με 

βάση τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις 

αρχές της προστασίας των δεδομένων, της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωποκεντρική ΤΝ και η μηχανική μάθηση αποτελούν 

πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή κοινωνία και μπορούν να συμβάλουν στην 

αντιμετώπιση ορισμένων από τις πλέον πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις με απτά 

οφέλη για τους πολίτες· 

1. καλεί την Επιτροπή και τα άλλα αρμόδια θεσμικά όργανα να συνεργαστούν στενά με 

ερευνητές που εκπροσωπούν διάφορους επιστημονικούς κλάδους προκειμένου να 

εντοπίσουν, να υποστηρίξουν και να μοχλεύσουν τα δυνητικά θετικά αποτελέσματα 

των καινοτόμων χρήσεων της ΤΝ, να διερευνήσουν, να αποτρέψουν και να μετριάσουν 

τις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες από τις κακόβουλες ή αμελείς χρήσεις της ΤΝ, και να 

αναπτύξουν εργαλεία, πολιτικές και κανόνες κατάλληλους για τη διασφάλιση της 

δεοντολογικής διακυβέρνησης των εφαρμογών ΤΝ· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν 

προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών 

προγραμμάτων, και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη κοινής στρατηγικής μεταξύ των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει ότι θα πρέπει να εντοπιστούν οι 

βέλτιστες πρακτικές στους ερευνητικούς εκείνους κλάδους που διαθέτουν πιο ώριμες 

μεθόδους για την αντιμετώπιση ανησυχιών περί διπλής χρήσης, όπως η ασφάλεια και η 

ιδιωτικότητα, και να εφαρμοστούν στον κλάδο της ΤΝ· 

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κακόβουλη ή αμελή χρήση της ΤΝ θα μπορούσε να 

απειλήσει την ψηφιακή ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια, δεδομένου ότι θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με στοχευμένες και 

ιδιαίτερα αποτελεσματικές επιθέσεις κατά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 

και συνδεδεμένων μηχανημάτων, καθώς και για εκστρατείες παραπληροφόρησης και 

                                                 
1 

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0051. 



 

PE629.403v02-00 4/9 AD\1169468EL.docx 

EL 

γενικότερα για τη μείωση του δικαιώματος των ατόμων στην αυτοδιάθεση· τονίζει ότι η 

κακόβουλη ή αμελής χρήση της ΤΝ μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο τη δημοκρατία 

και τα θεμελιώδη δικαιώματα· 

3. τονίζει ότι το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ισχύουν για όλους τους κλάδους της 

ρομποτικής, και για άλλους τομείς στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΤΝ, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης μαζικών δεδομένων, της μηχανικής μάθησης και 

του Διαδικτύου των Αντικειμένων, και ότι ο κλάδος των συστημάτων ΤΝ πρέπει να 

συμμορφώνεται πλήρως με το νομικό πλαίσιο της Ένωσης για την προστασία των 

δεδομένων· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 

τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech): Για έναν πιο ανταγωνιστικό και 

καινοτόμο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου τονίζεται ο ρόλος που μπορεί να 

διαδραματίσει η ρύθμιση στη διευκόλυνση της τεχνολογικής καινοτομίας και στην 

καλύτερη κατανόηση των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και των εξελίξεων 

της αγοράς επιτρέποντας στις ρυθμιστικές αρχές να εποπτεύουν τις επιχειρήσεις 

δυνάμει του νομικού πλαισίου της Ένωσης· 

4. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ 

για την τεχνητή νοημοσύνη θα εγγυάται την προστασία της ιδιωτικότητας και το 

απόρρητο των επικοινωνιών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχών της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της 

διαφάνειας, της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, του 

περιορισμού του σκοπού, του περιορισμού της αποθήκευσης, της ακρίβειας και της 

ελαχιστοποίησης των δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης 

για την προστασία των δεδομένων, καθώς και με την ασφάλεια, την προσωπική 

ασφάλεια και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης· θεωρεί ότι κάθε μελλοντικό 

κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά από την Επιτροπή, με βάση τις 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις· 

5. τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ΤΝ πρέπει να βασίζονται στις αρχές της 

ψηφιακής δεοντολογίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του σεβασμού των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων, έχοντας ως στόχο την 

ενσωμάτωση των αρχών αυτών εκ σχεδιασμού, και ως εκ τούτου να συμβάλλουν στην 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 

αξιοποιηθεί το δυναμικό της ΕΕ για τη δημιουργία ισχυρών υποδομών για συστήματα 

ΤΝ με βάση υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων και τον σεβασμό για τον 

άνθρωπο· τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιούνται συστηματικά επενδύσεις για την 

ανάπτυξη της απαιτούμενης μελλοντικής πραγματογνωσίας, ιδίως δε για την κατάρτιση 

των ερευνητών, και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ διαφόρων 

ειδικοτήτων –συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοσμένης δεοντολογίας– στην 

τεχνολογία ΤΝ, τη ρομποτική και τους συναφείς τομείς· 

6. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει σθεναρή στάση κατά της ανάπτυξης και χρήσης 

αυτόνομων οπλικών συστημάτων που λειτουργούν με ΤΝ, σε οποιοδήποτε πλαίσιο της 

ΕΕ· 
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7. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συστήσει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για 

την ΤΝ, η οποία είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη σχεδίου δεοντολογικών 

κατευθυντήριων γραμμών για την ΤΝ· τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής σε 

παγκόσμιες συμμαχίες και φόρουμ ΤΝ, που θα επιτρέψει την ανταλλαγή γνώσεων και 

την ολοκληρωμένη κατανόηση των ανησυχιών σχετικά με την προστασία των 

δεδομένων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση 

συστημάτων ΤΝ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων 

υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη (AI HLEG), η οποία λειτουργεί ως ομάδα 

καθοδήγησης για το έργο της συμμαχίας για την ΤΝ· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει τη συμμετοχή των αρχών προστασίας δεδομένων στην εν λόγω ομάδα 

υψηλού επιπέδου, να ολοκληρώσει το έργο της με ανοικτό και διαφανή τρόπο και να 

δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 

να εργάζεται για μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία να 

είναι ανθρωποκεντρική και ελεγχόμενη από τον άνθρωπο και να προωθεί ενεργά τα 

υψηλά πρότυπα της ΕΕ στον τομέα της ΤΝ σε διεθνές επίπεδο· 

8. υπογραμμίζει ότι κάθε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναπτύσσεται με 

σεβασμό προς τις αρχές της διαφάνειας και της ευθύνης για τους αλγορίθμους, έτσι 

ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να κατανοεί τις ενέργειές του· επισημαίνει ότι, 

προκειμένου να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στην ΤΝ και να καταστεί δυνατή η πρόοδός 

της, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα 

δεδομένα τους ή άλλα δεδομένα καθώς και δεδομένα που προκύπτουν από τα δικά τους 

δεδομένα, όπως επίσης πρέπει να γνωρίζουν πότε επικοινωνούν ή αλληλεπιδρούν με 

σύστημα ΤΝ ή ανθρώπους υποστηριζόμενους από σύστημα ΤΝ· πιστεύει ότι αυτό θα 

συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και στην εμπιστοσύνη των χρηστών· τονίζει ότι η 

δυνατότητα κατανόησης αποφάσεων πρέπει να αποτελεί ενωσιακό πρότυπο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 13, 14 και 15 ΓΚΠΔ· υπενθυμίζει ότι ο ΓΚΠΔ προβλέπει ήδη το δικαίωμα 

στην ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες λογικής βάσει των οποίων γίνεται η 

επεξεργασία δεδομένων· τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ΓΚΠΔ, τα φυσικά 

πρόσωπα έχουν δικαίωμα να ζητούν επέμβαση ανθρώπου όταν θίγονται σοβαρά από 

αποφάσεις που βασίζονται σε αυτόματη επεξεργασία· 

9. επισημαίνει ότι η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, οι 

εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και άλλες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 

καλούνται στο εξής να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της 

διαφάνειας και των ενδεδειγμένων διαδικασιών, της ασφάλειας δικαίου εν γένει, και 

ειδικότερα συγκεκριμένων προτύπων που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

εγγυήσεων που συνδέονται με τη χρήση της επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων· 

ζητεί στενότερη συνεργασία των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία ή τη 

ρύθμιση της συμπεριφοράς στο ψηφιακό περιβάλλον· ζητεί την επαρκή χρηματοδότηση 

και στελέχωση αυτών των αρχών· 

10. υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της προγραμματιστικής μεροληψίας και, 

συνακόλουθα, της ανάγκης για ένα ποικίλο εργατικό δυναμικό σε όλους τους κλάδους 

του τομέα της πληροφορικής, καθώς και για μηχανισμούς διασφάλισης για την 

αποφυγή των της ενσωμάτωσης προκαταλήψεων σε σχέση με το φύλο και την ηλικία 

στα συστήματα ΤΝ· 

11. υπογραμμίζει τη σημασία της θέσπισης ρυθμιστικού πλαισίου για τον έλεγχο των 
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αλγορίθμων και του αντικτύπου τους, συμπεριλαμβανομένης, επομένως, της 

δυνατότητας συμμετοχής ανεξάρτητων ελεγκτών για τους αλγόριθμους (ή ακόμη 

εποπτών λογισμικού, ή ρυθμιστικής αρχής που θα μπορεί να διερευνά 

αυτοματοποιημένες αποφάσεις τεχνητής νοημοσύνης)· 

12. τονίζει τη σημασία της ποιότητας και της ακρίβειας καθώς και τον αντιπροσωπευτικό 

χαρακτήρα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και την 

εγκατάσταση αλγορίθμων, δεδομένου ότι τα πρότυπα των τελευταίων βασίζονται στα 

δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την «εκπαίδευσή» τους· επισημαίνει ότι ακόμη και 

υψηλής ποιότητας «εκπαιδευτικά» δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν στη διαιώνιση 

υφιστάμενων διακρίσεων και αδικιών, αν δεν χρησιμοποιηθούν προσεκτικά και 

συνειδητά· επισημαίνει ότι η χρήση χαμηλής ποιότητας, παρωχημένων, ελλιπών ή 

εσφαλμένων δεδομένων σε διάφορα στάδια της επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να 

οδηγήσει σε χαμηλές προβλέψεις και εκτιμήσεις και να οδηγήσει σε μεροληψία, η 

οποία μπορεί τελικά να οδηγήσει σε παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ατόμων ή 

σε σαφώς εσφαλμένα συμπεράσματα ή σε εσφαλμένα αποτελέσματα· πιστεύει, 

συνεπώς, ότι είναι σημαντικό, στην εποχή των μαζικών δεδομένων, να διασφαλίζεται 

ότι οι αλγόριθμοι «εκπαιδεύονται» με αντιπροσωπευτικά δείγματα δεδομένων υψηλής 

ποιότητας, προκειμένου να επιτυγχάνεται στατιστική ισοτιμία· τονίζει ότι ακόμη και αν 

χρησιμοποιούνται δεδομένα υψηλής ποιότητας, η προγνωστική ανάλυση που βασίζεται 

στην ΤΝ μπορεί να προσφέρει μόνο μια στατιστική πιθανότητα· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, η περαιτέρω 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης 

της «εκπαίδευσης» αλγορίθμων, μπορεί μόνο να οδηγήσει σε συγκεντρωτικά δεδομένα 

τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν εκ νέου σε άτομα· 

13. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρχές προστασίας δεδομένων να 

προσδιορίζουν και να λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την πρόληψη ή την 

ελαχιστοποίηση αλγοριθμικών διακρίσεων και μεροληψίας, και να αναπτύξουν ένα 

ισχυρό κοινό πλαίσιο δεοντολογίας για τη διαφανή επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, για την καθοδήγηση της 

χρήσης δεδομένων και την επιβολή του δικαίου της Ένωσης· 

14. τονίζει ότι, ενώ η πρόοδος είναι ενθαρρυντική προς όφελος της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος, η έρευνα για την ΤΝ και οι άλλες συναφείς δραστηριότητες θα πρέπει 

να διεξάγονται σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και με σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· τονίζει ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη 

διάδοση και τη χρήση της ΤΝ πρέπει να εξετάζουν και να σέβονται την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, την αυτοδιάθεση και την καλή διαβίωση –τόσο σε σωματικό όσο και σε 

ψυχολογικό επίπεδο– του ατόμου και της κοινωνίας εν γένει, να προβλέπουν τις πιθανές 

επιπτώσεις στην ασφάλεια και να λαμβάνουν τις δέουσες προφυλάξεις ανάλογα με το 

επίπεδο προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης γνωστοποίησης παραγόντων 

που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το κοινό ή το περιβάλλον· υπογραμμίζει την 

ανάγκη για μια συντονισμένη προσέγγιση που θα διασφαλίζει τη συχνή διεξαγωγή 

αξιολογήσεων βάσει κινδύνου για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τα δομικά 

στοιχεία τους· τονίζει τη σημασία του σχεδιασμού και της επιβολής ενός 

ολοκληρωμένου συνόλου κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών για τον έλεγχο όσον 

αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων ΤΝ, καθώς και μηχανισμών 

ασφάλειας και ειδοποίησης, με σκοπό τον μετριασμό των κινδύνων τους από 
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παραβάσεις· 

15. υπογραμμίζει ότι για τις συνολικές στρατηγικές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης 

και της ρομποτικής πρέπει να εφαρμοστούν οι ακόλουθες αρχές: 

α) Η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν εργαλεία πολλαπλών χρήσεων. Η 

ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα πρέπει να σχεδιάζονται με αποκλειστικό ή 

μοναδικό σκοπό να σκοτώνουν ή να βλάπτουν ανθρώπους. Τα ατομικά δικαιώματα και 

οι θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να διασφαλίζονται, ιδίως δε η ανθρώπινη ακεραιότητα 

(σωματική και πνευματική), η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ταυτότητα. 

Υπογραμμίζεται η υπεροχή του ανθρώπινου όντος σε σχέση με το αποκλειστικό 

συμφέρον της επιστήμης ή της κοινωνίας· 

β) Οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι παράγοντες. Οι νομοθέτες θα πρέπει να μεριμνήσουν 

για τη συμμόρφωση των αναδυόμενων τεχνολογιών με τους ισχύοντες νόμους και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα. 

γ) Τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη είναι προϊόντα που θα πρέπει να σχεδιάζονται 

κατά τρόπο ώστε να είναι ασφαλή, προστατευμένα και κατάλληλα για τον σκοπό τους, 

όπως τα υπόλοιπα προϊόντα. 

δ) Η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν κατασκευασμένα τεχνουργήματα. 

Δεν πρέπει να σχεδιάζονται με δόλο και με σκοπό την εκμετάλλευση των ευάλωτων 

χρηστών· αντιθέτως, τα μηχανικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι διαφανή. 

ε) Θα πρέπει να ορίζεται το πρόσωπο που φέρει τη νομική ευθύνη για το ρομπότ ή το 

σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Σε περίπτωση βαριάς αμέλειας όσον αφορά την 

ασφάλεια και την προστασία, οι κατασκευαστές θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι 

ακόμη και όταν οι συμφωνίες χρηστών περιλαμβάνουν ρήτρες μη ευθύνης· 

16. τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί το κοινό στη διαδικασία ανάπτυξης ΤΝ· καλεί, 

συνεπώς, την Επιτροπή να δημοσιεύει ως ανοιχτή πηγή κάθε αλγόριθμο, εργαλείο και 

τεχνολογία που χρηματοδοτείται ή συγχρηματοδοτείται από το κοινό· 

17. επισημαίνει ότι, όταν εμφανίζονται κίνδυνοι ως αναπόφευκτο και αναπόσπαστο 

στοιχείο της έρευνας στην ΤΝ, πρέπει να αναπτύσσονται και να τηρούνται αυστηρά 

πρωτόκολλα εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου, λαμβανομένου υπόψη ότι ο κίνδυνος 

βλάβης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από εκείνον που υπάρχει στη συνήθη ζωή 

(δηλαδή να μην εκτίθενται οι άνθρωποι σε κινδύνους μεγαλύτερους από τους κινδύνους 

στους οποίους είναι εκτεθειμένοι στον κανονικό τρόπο ζωής τους ή σε επιπρόσθετους 

κινδύνους). 

  



 

PE629.403v02-00 8/9 AD\1169468EL.docx 

EL 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 10.12.2018    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

30 

0 

1 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, 

Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, 

Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, 

Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, 

Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil 

Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Marek Jurek, Jean Lambert, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss 

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre 

 
  



 

AD\1169468EL.docx 9/9 PE629.403v02-00 

 EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

30 + 

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

ECR Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

ENF Giancarlo Scottà 

GUE/NGL Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli 

PPE Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss 

S&D Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, 

Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer 

VERTS/ALE Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero 

 

0 - 

  

 

1 0 

ENF Harald Vilimsky 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 

 


