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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 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμός 

κατά της καταστρατήγησης  ***I 

Έκθεση: Helmut Scholz (A8-0364/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 577, 11, 52 

 

 

2. Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας: μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης 

***I 

Έκθεση: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 623, 9, 60 

 

 

3. Επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που 

ελήφθησαν, ιδίως της αναφοράς 924/2011 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0168/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0168/2016 (επιτροπή PETI) 

μοναδική ψηφοφορία  +  
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4. Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης 

στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας FG 72 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0133/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0133/2016 (επιτροπή ENVI) 

Μετά την § 3 3 ENF OK - 85, 520, 94 

Αιτιολογική σκέψη Β 1αναθ. Verts/ALE  -  

Μετά την αιτ. σκ. Ε 2 ENF OK - 80, 571, 50 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 427, 237, 35 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογίες 2, 3, τελική ψηφοφορία 

Verts/ALE: τελική ψηφοφορία 
 

 

5. Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης 

στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87708 × MON 89788 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0134/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0134/2016 (επιτροπή ENVI) 

Μετά την § 3 3 ENF OK - 78, 532, 90 

Αιτιολογική σκέψη Β 1αναθ. Verts/ALE  -  

Μετά την αιτ. σκ. Ε 2 ENF OK - 80, 574, 48 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 433, 234, 34 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογίες 2, 3, τελική ψηφοφορία 

Verts/ALE: τελική ψηφοφορία 
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6. Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης 

στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87705 × MON 89788 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0135/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2016 (επιτροπή ENVI) 

Μετά την § 3 3 ENF OK - 78, 539, 84 

Αιτιολογική σκέψη Β 1αναθ. Verts/ALE  -  

Μετά την αιτ. σκ. Ε 2 ENF OK - 78, 581, 42 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 433, 232, 35 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογίες 2, 3, τελική ψηφοφορία 

Verts/ALE: τελική ψηφοφορία 
 

 

7. Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές 

από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0040/2016  (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0040/2016 (επιτροπή ENVI) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

OK - 317, 323, 61 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, EFDD, ENF: τελική ψηφοφορία 
 

 

8. Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των 

υπηρεσιών (TiSA) 

Έκθεση: Viviane Reding (A8-0009/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 64 ENF  -  

20αναθ

. 

GUE/NGL OK - 116, 517, 71 

§ 1, στοιχείο α, μετά 

το σημείο i 

66 Verts/ALE OK - 261, 387, 49 

§ 1, στοιχείο α, σημείο 

ii 

21 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο α, σημείο 

iii 

22 GUE/NGL OK - 227, 350, 125 

§ 1, στοιχείο α, μετά 

το σημείο vi 

23 GUE/NGL OK - 298, 367, 38 

§ 1, στοιχείο α, μετά 

το σημείο vii 

24 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο α, μετά 

το σημείο viii 

3= 

25= 

EFDD 

GUE/NGL 

OK + 362, 334, 5 

26 GUE/NGL OK - 307, 363, 32 

§ 1, στοιχείο α, μετά 

το σημείο ix 

27 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο β, σημείο 

i 

28 GUE/NGL  -  

4 EFDD ΗΨ - 341, 349, 8 

§ 1, στοιχείο β, σημείο 

ii 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 1, στοιχείο β, σημείο 

iv 

65 Verts/ALE OK - 205, 343, 154 

29 GUE/NGL OK - 326, 344, 32 

5 EFDD ΗΨ + 345, 343, 11 

§ 1, στοιχείο β, σημείο 

v 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

§ 1, στοιχείο β, σημείο 

vi 

30 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο β, μετά 

το σημείο xi 

6 EFDD  -  

§ 1, στοιχείο β, μετά 

το σημείο xii 

31 GUE/NGL OK - 285, 349, 68 

32 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο γ, σημείο 

i 

33 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο γ, σημείο 

vi 

54 ECR OK - 153, 534, 16 

§ 1, στοιχείο γ, σημείο 

vii 

34 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο γ, μετά 

το σημείο viii 

35 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο γ, σημείο 

ix 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 517, 122, 54 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1, στοιχείο δ, σημείο 

i 

36 GUE/NGL OK + 338, 335, 28 

§ 1, στοιχείο δ, σημείο 

iii 

37 GUE/NGL OK - 279, 357, 66 

§ 1, στοιχείο δ, σημείο 

v 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 1, στοιχείο δ, μετά 

το σημείο vii 

38 GUE/NGL OK - 156, 511, 34 

§ 1, στοιχείο ε, σημείο 

i 

39 GUE/NGL OK - 179, 516, 7 

§ 1, στοιχείο ε, μετά 

το σημείο vii 

40 GUE/NGL OK - 325, 340, 35 

§ 1, στοιχείο στ, 

σημείο ii 

41 GUE/NGL OK - 85, 605, 13 

§ 1, στοιχείο στ, 

σημείο vi 

42 GUE/NGL OK - 153, 531, 16 

§ 1, στοιχείο στ, 

σημείο vii 

43 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο ζ, μετά 

το σημείο i 

44 GUE/NGL OK - 327, 342, 33 

§ 1, στοιχείο ζ, μετά 

το σημείο iii 

45 GUE/NGL OK + 337, 329, 29 

§ 1, στοιχείο ζ, μετά 

το σημείο vi 

46 GUE/NGL OK - 111, 575, 16 

§ 1, στοιχείο ζ, σημείο 

ix 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1, στοιχείο ζ, σημείο 

x 

47 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο η, μετά 

το σημείο iii 

48 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο η, σημείο 

iv 

49 GUE/NGL ΗΨ - 255, 374, 69 

§ 1, στοιχείο η, μετά 

το σημείο iv 

50 GUE/NGL OK - 157, 506, 39 

§ 1, στοιχείο η, σημείο 

vi 

51 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο θ, σημείο 

v 

53 GUE/NGL OK - 176, 480, 46 

7 EFDD  -  

§ 1, στοιχείο θ, μετά 

το σημείο vi 

52 GUE/NGL OK - 145, 355, 202 

§ 2 8 EFDD  ↓  

Μετά την § 2 68 Verts/ALE OK - 309, 339, 47 

μετά την αιτ. αναφ. 11 9 GUE/NGL ΗΨ - 314, 351, 31 

Αιτιολογική σκέψη Α 55 ENF  -  

Μετά την αιτ. σκ. Α 10 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη Γ 56 ENF  -  

11 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτ. σκ. Γ 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL OK - 295, 358, 49 

14 GUE/NGL  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Δ 57 ENF  -  

Αιτιολογική σκέψη Ε 58 ENF  -  

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 15 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη Ζ 59 ENF  -  

16 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη Η 60 ENF  -  

Αιτιολογική σκέψη Θ 61Δ ENF  -  

17 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτ. σκ. Θ 2 EFDD  -  

18 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτ. σκ. ΙΑ 1 EFDD OK - 42, 652, 7 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 62 ENF  -  

69 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτ. σκ. ΙΓ 19 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 63 ENF  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 532, 131, 36 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 65, 66, 68 

S&D: τροπολογίες 1, 54 

EFDD: τροπολογία 1 

GUE/NGL τροπολογίες 13, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 

52, 53 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL § 1, στοιχείο δ, σημείο v 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 1, στοιχείο γ, σημείο ix 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "και στηρίζοντας τη θέσπιση ενός ευρέως 

ορισμού των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που να καλύπτει όλους τους τύπους 

δικτύων· να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους 

τους παρόχους και ότι οι εταιρίες τρίτων χωρών από ολιγοπωλιακές αγορές δεν θα 

εκμεταλλεύονται τον κατακερματισμό της αγοράς της ΕΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 1, στοιχείο β, σημείο ii 

1ο μέρος "να διασφαλίσει την αμοιβαιότητα σε όλα τα επίπεδα· να υποστηρίξει την εφαρμογή 

οριζόντιων διατάξεων σχετικά με τις δεσμεύσεις ως μέσο για τον καθορισμό ενός 

κοινού επιπέδου φιλοδοξιών, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα XVI και XVII της GATS, και να λάβει 

υπό σημείωση ότι οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις θέτουν σαφείς παραμέτρους για 

χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν·" 

2ο μέρος "να παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο IV της GATS, ευελιξία στις αναπτυσσόμενες και 

στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες κατά την αποδοχή του επιπέδου φιλοδοξίας της 

συμφωνίας· να εξασφαλίσει ότι η συμφωνία θα αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων 

όρων ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών και στο άνοιγμα νέων αγορών για 

τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ·" 

 
§ 1, στοιχείο β, σημείο v 

1ο μέρος "να αναλάβει περιορισμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του τρόπου 1, ιδίως στον τομέα 

των ψηφιακών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των οδικών μεταφορών, 

ούτως ώστε να αποφευχθούν το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και το κοινωνικό ντάμπινγκ·" 

2ο μέρος "να αναλάβει, ωστόσο, φιλόδοξες δεσμεύσεις και να αναγνωρίσει τα επιθετικά 

συμφέροντα στους τομείς των υπηρεσιών δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, των 

θαλάσσιων μεταφορών και της αντασφάλισης· να αναγνωρίσει ότι οι δεσμεύσεις 

αυτές μπορούν να είναι εποικοδομητικές μόνον σε ένα καταλλήλως ρυθμιζόμενο 

περιβάλλον·" 

3ο μέρος "να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση και επιβολή στους ξένους παρόχους της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας όταν μια εταιρία παρέχει υπηρεσία από το εξωτερικό στους 

ευρωπαίους καταναλωτές και να συμπεριλάβει διατάξεις που θα διασφαλίζουν την 

εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών τις ΕΕ σε διαδικασίες επανόρθωσης· να 

προσδιορίσει, παράλληλα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν 

συναλλάσσονται με παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, να 

παρέχει συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής σε αυτές 

τις περιπτώσεις και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα εφόσον κρίνεται αναγκαίο·" 

 
§ 1, στοιχείο ζ, σημείο ix 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και αμερόληπτα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 67 και 70 αποσύρονται. 
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9. Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 

γυναικών μετά το 2015 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος μιας πολιτικής ομάδας 

B8-0148/2016  EFDD  -  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0150/2016 (S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 647, 17, 27 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 654, 31, 8 

§ 3 2Δ ECR OK - 159, 535, 3 

10 PPE ΗΨ - 323, 364, 5 

Μετά την § 3 3 ECR  -  

12 PPE ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 339, 350, 8 

2 ↓  

11 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 294, 390, 5 

13 PPE  -  

15 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 338, 339, 19 

16 PPE ΗΨ + 452, 241, 2 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 349, 333, 13 

§ 5 4 ECR  -  

17 PPE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2/ΟΚ ↓  

Μετά την § 6 5 ECR OK - 310, 342, 42 

14 PPE ΗΨ - 302, 342, 50 

6 ECR OK + 347, 320, 28 

Αιτιολογική αναφορά 

10 

7Δ PPE  -  

μετά την αιτ. αναφ. 10 8 PPE  +  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

OK + 639, 19, 38 

Αιτιολογική σκέψη Δ 9Δ PPE  -  

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 625, 37, 33 

Μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 1 ECR OK - 304, 340, 53 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 337, 286, 73 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2016 (PPE) 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

OK ↓  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

OK ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  ↓  

Πρόταση ψηφίσματος μιας πολιτικής ομάδας 

B8-0164/2016  ECR OK ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

B8-0150/2016 

ECR: 

 

τροπολογίες 1, 5, 6, §§ 4 (2ο μέρος), 5 (2ο μέρος), τελική ψηφοφορία  

S&D: 

 

Αιτιολογικές σκέψεις Α, ΣΤ, §§ 1, 2, τροπολογία 2 

 

B8-0163/2016 

ECR: 

 

§ 8 

S&D: 

 

αιτιολογική σκέψη A 

 

B8-0164/2016 

ECR: 

 

τελική ψηφοφορία 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

B8-0163/2016 

S&D: 

 

§§ 5, 6 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

B8-0150/2016 
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ECR: 

§ 4 

1ο μέρος "χαιρετίζει την προσέγγιση της Επιτροπής όπως ορίζεται στο προαναφερθέν 

υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας σχετικά με τη στρατηγική της δέσμευση για την 

ισότητα των φύλων," 

2ο μέρος "αλλά θεωρεί λυπηρή την απουσία συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και 

ειδικού προϋπολογισμού, στοιχεία χωρίς τα οποία η πρόοδος ως προς τους στόχους 

και τους δείκτες δεν είναι ούτε μετρήσιμη ούτε εφικτή·" 

 
§ 5 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "νομοθετικές" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
S&D: 

τροπολογία 11 

1ο μέρος "χαιρετίζει το γεγονός ότι τον Αύγουστο του 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε τον 

«Χάρτη πορείας: Νέα αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», μια δέσμη νομοθετικών και μη προτάσεων·" 

2ο μέρος "σημειώνει ότι η δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε με τους κοινωνικούς 

εταίρους στις 11 Νοεμβρίου 2015 τερματίστηκε στις 4 Ιανουαρίου 2016·" 

 
τροπολογία 12 

1ο μέρος "χαιρετίζει την πολύ πρακτική και συγκεκριμένη προσέγγιση της Επιτροπής που 

ορίζει σαφείς και μετρήσιμους στόχους στο υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της με 

τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019», 

που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2015," 

2ο μέρος "μολονότι πρόκειται για εσωτερικό έγγραφο και όχι για κανονική ανακοίνωση·" 

 
τροπολογία 15 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "της μεταφοράς, της εφαρμογής και της 

αξιολόγησης των υφιστάμενων νομοθετημάτων και εργαλείων πολιτικής που 

αποσκοπούν" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
B8-0163/2016 

 
§ 3 

1ο μέρος "χαιρετίζει το γεγονός ότι τον Αύγουστο του 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε τον 

«Χάρτη πορείας: Νέα αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», μια δέσμη νομοθετικών και μη προτάσεων·" 

2ο μέρος "σημειώνει ότι η δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε με τους κοινωνικούς 

εταίρους στις 11 Νοεμβρίου 2015 τερματίστηκε στις 4 Ιανουαρίου 2016·" 

 
§ 4 

1ο μέρος "χαιρετίζει την πολύ πρακτική και συγκεκριμένη προσέγγιση της Επιτροπής που 

ορίζει σαφείς και μετρήσιμους στόχους στο υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της με 

τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019», 

που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2015," 

2ο μέρος "μολονότι πρόκειται για εσωτερικό έγγραφο και όχι για κανονική ανακοίνωση·" 
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§ 7 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "της μεταφοράς, της εφαρμογής και της 

αξιολόγησης των υφιστάμενων νομοθετημάτων και εργαλείων πολιτικής που 

αποσκοπούν" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Οι Monika Vana και Jordi Sebastià (Ομάδα Verts/ALE) συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος B8-

0150/2016. 

Οι Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Michaela Šojdrová, Elisabeth Morin-Chartier, Barbara Matera, 

Milan Zver, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel και 

Ildikó Gáll-Pelcz (Ομάδα PPE) συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2016. 

 


