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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ εγκρίνεται 

- απορρίπτεται 

↓ καταπίπτει 

Α αποσύρεται 

OK (..., ..., ...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές) 

ΗΨ (..., ..., ...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές) 

ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα 

χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία 

τροπ. τροπολογία 

ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία 

ΑΤ αντίστοιχο τμήμα 

Δ τροπολογία που διαγράφει 

= ταυτόσημες τροπολογίες 

§ παράγραφος 

άρθρo άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ***I 

Έκθεση: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή 

συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους *** 

Σύσταση: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich 

Έκθεση: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  
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4. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux 

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

 

5. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Janusz Korwin-Mikke 

Έκθεση: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0150/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

 

6. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη 

Έκθεση: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

 

7. Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή όσον αφορά τη «Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας» 

Αίτηση για διαβούλευση 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  
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8. Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή σχετικά με τις «Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών 

θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Αίτηση για διαβούλευση 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

 

9. Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη 

«Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της 

Συνθήκης της Λισαβόνας» 

Αίτηση για διαβούλευση 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

 

10. Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τις 

«Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Αίτηση για διαβούλευση 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  
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11. Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα 

και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I 

Έκθεση: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 1ΑΤ επιτροπή ΗΨ + 517, 146, 27 

αιτιολογική σκέψη 16 1ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 568, 72, 50 

άρθρο 2, § 2 1ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 603, 75, 10 

2/ΟΚ + 549, 86, 50 

άρθρο 2, § 2α 1ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 584, 52, 52 

2/ΟΚ + 514, 147, 12 

άρθρο 13, § 1, 

εισαγωγική φράση 

1ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 596, 15, 75 

2/ΟΚ + 491, 120, 72 

άρθρο 14α 1ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 530, 143, 15 

διαγραφή του άρθρου 

18 

1ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 538, 148, 4 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ η ψηφοφορία 

αναβάλλεται 

άρθρο 61, 

παράγραφος 2 του 

Κανονισμού 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 14α), τροπολογία 1ΑΤ (διαγραφή του άρθρου 18), 

τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 2, § 2α), τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 13, § 1, εισαγωγική 

φράση) 

EFDD: τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 2, § 2), τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 2, § 2α) 

GUE/NGL: τροπολογία 1ΑΤ (αιτιολογική σκέψη 16), τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 2, § 2, 2ο μέρος) 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 2, § 2α) 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «το άρθρο 5δ στοιχεία β) έως ζ), το άρθρο 

7 παράγραφος 1 στοιχεία αα)», «βα)» και «βγ)», «το άρθρο 11» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 13, §1, εισαγωγική φράση) 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «που δεν βασίζεται σε ρυθμιζόμενα 

δεδομένα» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 2, § 2) 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «κεντρικές τράπεζες, όταν αυτές... τρίτων 

χωρών·» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

12. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

Έκθεση: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 357, 325, 7 

μετά την § 14 1 εισηγητής  +  

§ 26 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 28 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 30 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 354, 301, 28 

§ 38 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 582, 79, 28 

 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 8 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «των φόρων άνθρακα ... της αγοράς 

άνθρακα» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 28 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 

και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

§ 26 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «να δημιουργηθούν δημόσια μητρώα ... 

υπερεθνικές εταιρείες σε όλους τους τομείς καθώς και» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 30 

1ο μέρος «ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση ... των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·» 

2ο μέρος «ζητεί επανεξέταση των καθεστώτων ... μεταφορά τεχνολογίας·» 

 
Verts/ALE: 

§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «λαμβάνοντας υπόψη τους 

δημοσιονομικούς περιορισμούς» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 38 

1ο μέρος «υπενθυμίζει ότι η δημόσια ενίσχυση ... αναπτυσσόμενων χωρών·» 

2ο μέρος «συνεπώς, επιμένει ... στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων·» 

3ο μέρος «υπογραμμίζει, ωστόσο, ... όπως το πρόγραμμα Ebola+·» 
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13. Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη 

Έκθεση: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 1 + των 76 

βουλευτών 

 +  

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 331, 324, 30 

§ 15, στοιχείο γ § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 18 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 47 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 48 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 62 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 301, 356, 30 

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 63, στοιχείο ιστ § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 64 § αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ + 352, 329, 4 

§ 67, στοιχείο β § αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ + 399, 259, 28 

§ 67, στοιχείο γ § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 368, 277, 39 

§ 67, στοιχείο στ § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 71 § αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ - 305, 325, 53 

§ 72 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 396, 260, 29 

§ 73 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 387, 266, 34 

§ 79 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 80 2 + των 76 

βουλευτών 

ΟΚ + 344, 322, 22 

αιτ. σκ. ΚΗ § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΛΕ § αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ + 392, 268, 25 

αιτ. σκ. ΝΕ § αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ - 223, 434, 31 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 637, 32, 10 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 2 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 64, αιτιολογικές σκέψεις ΚΗ και ΝΕ 

PPE: §§ 15 στοιχείο γ, 63 στοιχείο ιστ, 67 στοιχείο β, 71, αιτιολογική σκέψη ΛΕ 

S&D: § 18 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 48 

1ο μέρος «ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση ... νέων στόχων» 

2ο μέρος «και στην προώθηση της χρήσης ... να αναπτύξουν ανθεκτικότητα σε αυτά τα 

αντιβιοτικά·» 

 
ALDE: 

§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «μετρήσιμους « 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 15, στοιχείο γ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «ότι η διαχείριση των συστημάτων και 

των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης δεν εξαρτώνται από πολιτικές επιλογές, 

καθώς και» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 47 

1ο μέρος «θεωρεί ότι η έρευνα ... για την τόνωση της έρευνας υποστηρίζοντας» 

2ο μέρος «παραδείγματος χάρη, υφιστάμενες δομές ... Καινοτόμα Φάρμακα» 

 
§ 79 

1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή ... της φαρμακευτικής βιομηχανίας» 

2ο μέρος «σύμφωνα με το παράδειγμα της Πρωτοβουλίας ... Καινοτόμα Φάρμακα (ΠΚΦ)·» 

 
PPE: 

§ 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης δεν θα επηρεαστούν από τα μέτρα λιτότητας και ότι 

χρηματοδοτούνται επαρκώς και, ιδίως,» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 67, στοιχείο γ 

1ο μέρος «να διενεργούν αυστηρότερους ελέγχους ... συνταγογράφησης αντιβιοτικών σε 

επαγγελματίες κτηνιάτρους» 

2ο μέρος «και η αποσύνδεση του δικαιώματος ... οικονομικά κίνητρα·» 

 
§ 67, στοιχείο στ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «και όχι στην προφυλακτική χρήση 

αντιβιοτικών» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 



P8_PV(2015)05-19(VOT)_EL.doc 11 PE 558.339 
 

§ 72 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «να εγκρίνει διατάξεις ... την ιατρική·» 

(πρώτη παύλα) και «να δημιουργήσει μια ενωσιακή βάση δεδομένων ... 

αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα·» (τέταρτη παύλα) 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 73 

1ο μέρος «καλεί τον συννομοθέτη ... στα ζώα παραγωγής τροφίμων» 

2ο μέρος «και δη ... φαρμακούχων ζωοτροφών·» 

 
S&D: 

§ 62 

1ο μέρος «καλεί τα κράτη μέλη ... που καταβάλλεται για ένα νέο αντιβιοτικό» 

2ο μέρος «παραδείγματος χάρη ... πάγιων καταβολών στην εταιρεία» 

3ο μέρος «που θα αντικατόπτριζε την κοινωνική αξία ... πλήρη έλεγχο επί των ποσοτήτων·» 

 

14. Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ 

Έκθεση: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 11 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 15 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 318, 332, 34 

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 29 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 31 § αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ + 387, 289, 7 

υπότιτλος μετά την § 

32 

§ αρχικό κείμενο ΟΚ + 365, 314, 8 

§ 33 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 412, 258, 11 

3 +  

§ 35 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 377, 258, 47 

4 +  

§ 36 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 37 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 39 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 334, 343, 6 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 42 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Γ § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Ε § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 519, 93, 60 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: υπότιτλος μετά την παράγραφο 32 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 29, 31 

EFDD: § 42 

GUE/NGL: §§ 15, 29 και  42 

Verts/ALE: αιτιολογική σκέψη E, §§ 30 και 42 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο ... πιο αποτελεσματικές ως προς τους πόρους·» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 15 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «θεωρεί ότι μια μετακύλιση ... 

μακροπρόθεσμη επιτυχία των ΜΜΕ» και «στη χρήση φυσικών πόρων και την 

κατανάλωση· ... φυσικών πόρων·» 

2ο μέρος «θεωρεί ότι μια μετακύλιση ... μακροπρόθεσμη επιτυχία των ΜΜΕ» 

3ο μέρος «στη χρήση φυσικών πόρων και την κατανάλωση·... χρήση φυσικών πόρων·» 
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Verts/ALE: 

αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που δεν υπάρχει ... περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας·» 

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης ... με 

αναπτυξιακό προσανατολισμό·» 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «ως εκ τούτου, απαιτούν διαφορετικό 

πλαίσιο για τη λειτουργία τους» και «ο υπερβολικός κανονιστικός φόρτος» 

2ο μέρος «ως εκ τούτου, απαιτούν διαφορετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους» 

3ο μέρος «ο υπερβολικός κανονιστικός φόρτος» 

 
§ 34 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις Σ εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση 

της Επιτροπής να αποσύρει παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς νομοθετικές 

προτάσεις·» και «να αποφεύγει νομοθετικές προτάσεις ... επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ 

και» 

2ο μέρος «εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει παρωχημένες 

ή υπέρμετρα επαχθείς νομοθετικές προτάσεις·» 

3ο μέρος «να αποφεύγει νομοθετικές προτάσεις ... επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και» 

 
§ 36 

1ο μέρος «σημειώνει ότι οι ανατρεπτικά καινοτόμοι κλάδοι ... ισχύουσας νομοθεσίας·» 

2ο μέρος «τονίζει την ανάγκη ... νέες τεχνολογικές εξελίξεις·» 

 
§ 39 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «και πιστεύει ότι η βασική προτεραιότητα 

... νέων και φιλόδοξων επιχειρηματιών·» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «και μέσα οιονεί ιδίων κεφαλαίων ... 

διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες εγγυήσεων)» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 37 

1ο μέρος «πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν ... επιχειρηματικής νοοτροπίας» 

2ο μέρος «και την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της ανταγωνιστικότητας» 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 35 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «να κάνουν επαρκή χρήση ... σχέδια 

δημόσιας στήριξης και να», «επιζήμιες για το περιβάλλον ...», «ζητεί από την 

Επιτροπή να καταρτίσει ... πιο ενιαίο σύνολο μέτρων·» 

2ο μέρος «να κάνουν επαρκή χρήση ... σχέδια δημόσιας στήριξης και να» 

3ο μέρος «επιζήμιες για το περιβάλλον...» 

4ο μέρος: «ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει ... πιο ενιαίο σύνολο μέτρων·» 
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EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις «καθώς και σε διμερείς εμπορικές 

συμφωνίες, όπως η TTIP» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 33 

1ο μέρος «ζητεί από τα κράτη μέλη ... εθνική νομοθεσία·» 

2ο μέρος «καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ... αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας» 

εκτός από τις λέξεις «για μια σαφή και ενιαία ερμηνεία ... διαδικασιών δημοσίων 

συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων» και τις λέξεις «σημαντικό εμπόδιο ... να 

διεθνοποιηθούν και παράλληλα» 

3ο μέρος «για μια σαφή και ενιαία ερμηνεία ... διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων» και «σημαντικό εμπόδιο ... να διεθνοποιηθούν και 

παράλληλα» 

 


