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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ Εγκρίνεται με: 

- 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 

άρθρο άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ Μυστική ψηφοφορία 
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1. Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη 

εξειδίκευση (RIS3) 

Έκθεση: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 570, 54, 15 

 

 

2. Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα 

Έκθεση: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 523, 76, 38 

 

 

3. Έρευνα σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Ενδιάμεση έκθεση: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 618, 26, 7 

 

 

4. Αίτηση άρσης της ασυλίας του István Ujhelyi 

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  
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5. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta 

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

6. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου 

Έκθεση: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

7. Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας *** 

Σύσταση: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Συμφωνία ΕΕ-Ουρουγουάης σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας *** 

Σύσταση: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 587, 38, 37 
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9. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου 

Έκθεση: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: διορισμός του 

Λάζαρου Σταύρου Λαζάρου 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Figueiredo 

Έκθεση: Ιgor Šoltes (A8-0259/2016) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: διορισμός του João 

Figueiredo 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Leo Brincat 

Έκθεση: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: διορισμός του Leo 

Brincat 

 - 229, 381, 58 
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12. Στατιστικές σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο με τρίτες χώρες (κατ’ 

εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) ***ΙΙ 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 

 

13. Στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

***Ι 

Έκθεση: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

- Σύνολο αριθ. 1 

7 επιτροπή ΗΨ + 403, 116, 78 

Σύνολο αριθ. 2 1-6 επιτροπή  ↓  

Άρθρο 2, § 1, μετά το 

σημείο 3 

8 Verts/ALE  -  

Άρθρο 2, μετά την § 1 10 Verts/ALE  -  

Παράρτημα ΙΙ 9 Verts/ALE  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα OK + 375, 161, 60 

 

 

14. Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας 

Έκθεση: Werner Langen (A8-0214/2016) 

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 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 22 1 + των 76  

βουλευτών 

OK - 274, 384, 42 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 49 2 + των 76  

βουλευτών 

OK - 185, 495, 22 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 519, 163, 16 

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 360, 297, 47 

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 541, 143, 7 

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 72 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 454, 188, 61 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: § 58 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2, §§ 49 (2ο μέρος), 51 (3ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: αιτιολογική σκέψη Ζ, §§ 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 53 

1ο μέρος "προειδοποιεί για τον κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ των στόχων της πολιτικής για τον 

ενεργειακό εφοδιασμό και των στόχων της πολιτικής για το κλίμα·" 

2ο μέρος "ζητεί τη συνεπή ενίσχυση του συστήματος εμπορίας εκπομπών και τον 

ανασχεδιασμό της αγοράς, προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη, έτσι ώστε 

μελλοντικά οι τιμές του CO2 και των καυσίμων να στηρίξουν περισσότερο την 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·" 

 
ENF: 

§ 55 

1ο μέρος "ζητεί, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της επικουρικότητας, συντονισμένη δράση 

των κρατών μελών, ξεκινώντας σε περιφερειακό επίπεδο, κατά την περαιτέρω 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική αποδοτικότητα 

της αγοράς ενέργειας με σκοπό την επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών στόχων και 

την ενίσχυση της σταθερότητας του δικτύου· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη δεν θα 

πρέπει να λαμβάνουν μονομερείς αποφάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 

γειτονικές τους χώρες χωρίς να προηγείται ευρύτερη συζήτηση και συνεργασία σε 

περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας έχουν συνήθως ισχυρή τοπική συνιστώσα·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για ένα πιο εναρμονισμένο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·" 
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§ 70 

1ο μέρος "τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής, αμερόληπτης και συνεχούς εποπτείας των 

ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, που αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση 

μιας αυθεντικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας που να χαρακτηρίζεται από ελεύθερο 

ανταγωνισμό, κατάλληλα μηνύματα τιμών και ασφάλεια εφοδιασμού·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ACER σε αυτό το πλαίσιο 

και αναμένει από την Επιτροπή να τοποθετηθεί σχετικά με τη θέσπιση νέων και 

ενισχυμένων αρμοδιοτήτων για τον οργανισμό σε διασυνοριακά ζητήματα·" 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "θα πρέπει να διενεργείται με 

τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
EFDD: 

§ 24 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθαρά εθνικού χαρακτήρα και μη 

αγορακεντρικούς" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 30 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας 

και την ανάγκη δημιουργίας ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο πλαίσιο των οποίων 

η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες επιλογές ευελιξίας," 

2ο μέρος "βάσει του τεχνολογικά ουδέτερου σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας·" 

 
§ 44 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι σύγχρονες, υψηλής απόδοσης 

μονάδες φυσικού αερίου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 54 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει ότι, σε περίπτωση απόκλισης 

από το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο φορέας εκμετάλλευσης, θα πρέπει να 

επιβάλλεται ανάλογη τιμή αντιστάθμισης όσον αφορά την ενέργεια·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 66 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ουδέτερους" και "ουδέτεροι" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με αποτέλεσμα να διευκολύνουν τη 

σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για ώριμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας" και "και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στις βιομηχανίες 

έντασης ενέργειας που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα" 

2ο μέρος "με αποτέλεσμα να διευκολύνουν τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για 

ώριμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας" 

3ο μέρος "και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στις βιομηχανίες έντασης ενέργειας 

που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα" 
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S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι δυνάμει του πλαισίου για το 2020 τα κράτη μέλη πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους, ποσοτικούς στόχους για το μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα από την 

κατάσταση στην αγορά, και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό η προώθηση 

των ανανεώσιμων πηγών να γίνεται μέσω πολιτικών που εστιάζουν στον 

ανταγωνισμό και την οικονομική αποδοτικότητα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι 

υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες 

βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας και έχουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια 

προσέγγιση ενιαίας αντιμετώπισης·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ 

(ETS) σε αυτόν τον τομέα," 

3ο μέρος "και θεωρεί ότι η προώθηση των επενδύσεων είναι πιο συμβατή με την αγορά από 

ό,τι τα σταθερά τιμολόγια τροφοδότησης και η γενική προτιμησιακή μεταχείριση·" 
 

 

15. Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη 

Έκθεση: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 615, 62, 19 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 582, 114, 7 

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 614, 72, 17 

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 391, 285, 27 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 534, 124, 42 

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 92 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 98 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη Κ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη ΚΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 550, 66, 87 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: αιτιολογική σκέψη ΙΑ, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

EPP: §§ 55, 98 

EFDD: αιτιολογική σκέψη Κ, §§ 27 και 69 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

Αιτιολογική σκέψη KB 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ενώ το φυσικό αέριο και το LPG 

χρησιμοποιούνται ευρέως για την κάλυψη αυτής της ζήτησης και η χρήση τους θα 

μπορούσε να βελτιστοποιηθεί με ιδιαίτερα αποδοτική αποθήκευση της ενέργειας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 39 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπογραμμίζει ότι τα υβριδικά 

συστήματα θέρμανσης, τα οποία παρέχουν θερμότητα από δύο ή περισσότερες 

πηγές ενέργειας, μπορούν να διευκολύνουν την αναβάθμιση του ρόλου της 

ανανεώσιμης θέρμανσης, ιδίως στα υφιστάμενα κτίρια στα οποία μπορεί να γίνει 

εγκατάστασή τους με περιορισμένες μετατροπές·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 41 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως είναι η θερμότητα που 

περιέχεται στις εξορύξεις ανοικτής θάλασσας για θέρμανση (ψύξη)" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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PPE: 

§ 48 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε τοπικό επίπεδο (όπως συστήματα 

τηλεθέρμανσης) ή σε μικροεπίπεδο (όπως γεωθερμικά και ηλιακά συστήματα)" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 52 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η θέσπιση ενός σαφούς στόχου για 

την οργανική ανακύκλωση προκειμένου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 92 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την Επιτροπή και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ENF: 

§ 56 

1ο μέρος "είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα για τη 

σταδιακή κατάργηση των κλιβάνων χαμηλής θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται 

για την καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και οργανικών αποβλήτων, οι οποίοι, 

κατά τη διαδικασία της καύσης, απελευθερώνουν διάφορες επιβλαβείς ουσίες στην 

ατμόσφαιρα·" 

2ο μέρος "είναι της άποψης ότι στις πυκνοδομημένες πόλεις τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν, ει δυνατόν, τη σταδιακή κατάργηση των παλαιών και μη αποδοτικών 

τζακιών με ξύλα και να διευκολύνουν την αντικατάστασή τους από σύγχρονες, 

αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εναλλακτικές 

λύσεις σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και τις βέλτιστες πρακτικές που 

σχετίζονται με την καύση ξύλων·" 

 
EFDD: 

§ 28 

1ο μέρος "και τηλεθέρμανσης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

16. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

Έκθεση: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

OK + 618, 15, 59 
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17. Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων 

Έκθεση: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 564, 114, 26 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 521, 155, 27 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

Μετά την § 36 1 + των 76  

βουλευτών 

OK - 143, 548, 13 

2 + των 76  

βουλευτών 

OK - 146, 519, 36 

3 + των 76  

βουλευτών 

OK - 190, 504, 6 

Μετά την § 43 4 + των 76  

βουλευτών 

OK - 189, 489, 27 

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 521, 78, 107 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2, 3, 4 

EFDD: §§ 7, 18 (2ο μέρος), 20, τροπολογίες 1, 2, 3, 4 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 47 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 
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EFDD: 

§ 18 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τις 

συμμετέχουσες χώρες να παράσχουν κίνητρα για την ανάπτυξη συμπράξεων 

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Η Mercedes Bresso προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 31: 

«31. υποστηρίζει τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς μέσω της ανάπτυξης νέων 

τουριστικών ευκαιριών που θα είναι προσαρμοσμένες στις περιφερειακές ανάγκες και θα αξιοποιούν 

τους περιφερειακούς πόρους, όπως για παράδειγμα τουριστικά θεματικά πάρκα και διαδρομές, τον 

οινολογικό-γαστρονομικό τουρισμό, τον πολιτιστικό, τον ιατρικό και τον εκπαιδευτικό και τον 

αθλητικό τουρισμό, προκειμένου να παραταθεί η τουριστική περίοδος, ώστε να μειωθεί παράλληλα η 

πίεση στις υποδομές και να επιτευχθεί απασχόληση στον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 

στον αγροτουρισμό με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

αγροτική ζωή και την άγρια πανίδα σε μη συμβατικά ξενοδοχεία, και να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών· υποστηρίζει την προώθηση 

νέων τουριστικών δραστηριοτήτων, καλύτερα προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή και στην 

προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει επίσης την ανάγκη να στηριχθεί και να βελτιωθεί ο 

συντονισμός των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης·» 
 

 

18. Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη 

και την ανθρωπιστική βοήθεια 

Έκθεση: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 -  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΗΨ + 421, 244, 33 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.  τροποποιήθηκε 

προφορικά 

1 +  

2 -  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 511, 129, 61 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 32 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "έχοντας ως κύριο στόχο τους τη 

διερεύνηση και επίλυση των πραγματικών αιτίων της φτώχειας στις χώρες 

καταγωγής, καθώς και της αρπαγής και εκμετάλλευσης των ανθρώπινων και 

φυσικών πόρων από πολυεθνικές εταιρείες, της διαρπαγής γαιών, της στήριξης των 

κρατών μελών της ΕΕ σε αυταρχικές και διεφθαρμένες κυβερνήσεις, του εμπορίου 

όπλων και των επιζήμιων επιπτώσεων της πληρωμής του εξωτερικού χρέους·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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GUE/NGL: 

§ 20 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "άμεση" και "όμως δεν αποκλείονται 

ρητά οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις με αναπτυξιακούς στόχους;" υπενθυμίζει επίσης 

ότι τα άρθρα 209 και 212 της ΣΛΕΕ δεν αποκλείουν ρητά τη χρηματοδότηση της 

ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας·" 

2ο μέρος "άμεση" 

3ο μέρος "όμως δεν αποκλείονται ρητά οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις με αναπτυξιακούς 

στόχους· υπενθυμίζει επίσης ότι τα άρθρα 209 και 212 της ΣΛΕΕ δεν αποκλείουν 

ρητά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας·" 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "θεωρεί ότι ένα τέτοιο ταμείο θα 

πρέπει να προσθέτει αξία στις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 3 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία 

της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού εθνικών συνεισφορών σε επίπεδο Ένωσης, 

επιπλέον των σημαντικών συνεισφορών από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 11 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπενθυμίζει ότι το καταπιστευματικό 

ταμείο της ΕΕ πρέπει να εφαρμοσθεί και να αξιολογηθεί βάσει των κριτηρίων της 

ΕΑΒ και ότι όλες οι δαπάνες που δεν πληρούν αυτήν την απαίτηση πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν από διαφορετικές πηγές που συνεισφέρουν στο καταπιστευματικό 

ταμείο· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της συγκέντρωσης πόρων από πολλές και 

διάφορες πηγές και χορηγούς και υπενθυμίζει ότι η μόχλευση είναι ένας από τους 

κυριότερους λόγους για τη δημιουργία του μηχανισμού αυτού που διατίθεται για 

τόσο διαφορετικούς και ανομοιογενείς σκοπούς·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 12 

1ο μέρος "τονίζει ότι η χρήση του ΕΤΑ για τη χρηματοδότηση του καταπιστευματικού 

ταμείου της ΕΕ για την Αφρική ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις αφρικανικές χώρες 

που είναι αποδέκτες βοήθειας και οι οποίες δεν καλύπτονται από το 

καταπιστευματικό ταμείο, και ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)·" 

2ο μέρος "προειδοποιεί για τον κίνδυνο απομάκρυνσης της βοήθειας από τις φτωχότερες 

χώρες που έχουν τη μικρότερη πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης·" 
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§ 14 

1ο μέρος "θεωρεί ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική θα πρέπει να 

συμβάλει στην ανάπτυξη των χωρών διέλευσης και καταγωγής των μεταναστών, 

στην ενίσχυση και τη βελτίωση των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών (κοινωνικές 

υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση, διατροφή, πολιτισμός) και της πολιτικής συμμετοχής 

και διακυβέρνησης, κυρίως μέσω έργων που εστιάζουν στην κοινότητα· θεωρεί ότι 

το ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικούς 

τομείς, με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον· πιστεύει, 

στο πλαίσιο αυτό, ότι οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές πρέπει να καλούνται σε 

διαβούλευση ως πλήρεις εταίροι, εφόσον διασφαλίζονται πλήρως η 

αποτελεσματικότητα και η χρηστή διακυβέρνηση σύμφωνα με τις αρχές της 

αποτελεσματικότητας της βοήθειας, και ότι θα πρέπει επίσης να αποτελούν τους 

βασικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τις δημόσιες υπηρεσίες που 

παρέχονται σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι η κοινωνία των πολιτών, οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι διεθνείς οργανώσεις και οι κοινότητες της 

διασποράς πρέπει να διαδραματίσουν συμπληρωματικό και καίριο ρόλο στην 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και στη βελτίωση των 

τοπικών υπηρεσιών·" 

2ο μέρος "ζητεί ανοικτές και συμμετοχικές διαδικασίες διαβουλεύσεων πριν από τον 

καθορισμό των έργων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιολόγηση των 

αναπτυξιακών αναγκών·" 

 

 
§ 17 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, 

της επαγγελματικής κατάρτισης, της υγείας και διατροφής, της ασφάλειας των 

τροφίμων, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, που όλοι τους έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τη μείωση των αποκλεισμών, την ενδυνάμωση και βελτίωση της 

ευημερίας των τοπικών πληθυσμών, με έμφαση στους νέους" και "διασφαλίζοντας 

παράλληλα τη δυνατότητα παροχής καλύτερων και περισσότερο ισότιμων και 

βιώσιμων υπηρεσιών στον γενικό πληθυσμό·" 

2ο μέρος "ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της υγείας 

και διατροφής, της ασφάλειας των τροφίμων, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, 

που όλοι τους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη μείωση των αποκλεισμών, την 

ενδυνάμωση και βελτίωση της ευημερίας των τοπικών πληθυσμών, με έμφαση 

στους νέους" 

3ο μέρος "διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα παροχής καλύτερων και περισσότερο 

ισότιμων και βιώσιμων υπηρεσιών στον γενικό πληθυσμό·" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως όσον αφορά την 

αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών επιστροφής και επανεισδοχής" και "να 

ενισχύσει τη διαφάνεια του Ταμείου και υπογραμμίζει ότι θα είναι απαραίτητες η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων έργων και 

προγραμμάτων, προκειμένου να" 

2ο μέρος "ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών επιστροφής και 

επανεισδοχής" 

3ο μέρος "να ενισχύσει τη διαφάνεια του Ταμείου και υπογραμμίζει ότι θα είναι απαραίτητες 

η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων έργων και 

προγραμμάτων, προκειμένου να" 
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§ 35 

1ο μέρος "σημειώνει ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική δημιουργήθηκε 

κατόπιν της συνόδου κορυφής αφρικανών και ευρωπαίων αρχηγών κρατών ή 

κυβερνήσεων που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα για μεταναστευτικά ζητήματα· 

ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο επισκόπηση των 

συγκεκριμένων ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια αυτής της συνόδου 

κορυφής, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, της καταπολέμησης των παράνομων 

διακινητών και της υπογραφής συμφωνιών επιστροφής, επανεισδοχής και 

επανένταξης·" 

2ο μέρος "ζητεί από το Συμβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή τις απαραίτητες εντολές για τη 

σύναψη τέτοιων συμφωνιών με τις χώρες που αφορά το καταπιστευματικό ταμείο 

της ΕΕ·" 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1ο μέρος "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μέσω των καταπιστευματικών 

ταμείων παρακάμπτεται η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και υπονομεύεται η 

ενότητα του προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου 

ειδικού μέσου συνιστά αναγνώριση της έλλειψης προσήκοντος επιπέδου του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020· 

υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης βασίζεται κατά 85% στις 

συνεισφορές των κρατών μελών· θεωρεί ότι η σύσταση του καταπιστευματικού 

ταμείου αντιστοιχεί, στην πραγματικότητα, σε αναθεώρηση των ανώτατων ορίων 

του τρέχοντος ΠΔΠ, μέσω της αύξησης των συνεισφορών των κρατών μελών·" 

2ο μέρος "τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων εκτός του 

προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την εξαίρεση, δεδομένου 

ότι παρακάμπτει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και υπονομεύει την 

ενότητα του προϋπολογισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο δεν εκπροσωπείται στο Στρατηγικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι 

σημαντικά κονδύλια προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί να 

προσκληθεί να συμμετάσχει στο Στρατηγικό Συμβούλιο η αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή·" εκτός από τις λέξεις "δεδομένου ότι παρακάμπτει την 

αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και υπονομεύει την ενότητα του 

προϋπολογισμού·" 

3ο μέρος "δεδομένου ότι παρακάμπτει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και 

υπονομεύει την ενότητα του προϋπολογισμού" 
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PPE, ECR: 

§ 24 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στα δικαιώματα σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας" 

2ο μέρος "σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας" 

3ο μέρος "στα δικαιώματα" 

 

Διάφορα 

O Ignazio Corrao προτείνει τις ακόλουθες προφορικές τροπολογίες: 

§ 4 

«4. τονίζει την αστάθεια των εθελούσιων συνεισφορών και ζητεί από τα κράτη μέλη να 

τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να φτάσουν σύντομα και ουσιαστικά το ύψος της 

ενωσιακής συνεισφοράς, ώστε να καταστήσουν δυνατή την πλήρη αξιοποίηση του 

καταπιστευματικού ταμείου, αντί να προσφέρουν το ελάχιστο απαιτούμενο για την απόκτηση 

δικαιωμάτων ψήφου στο Στρατηγικό Συμβούλιο·» 

 

§ 13 

«13. λυπάται βαθύτατα για το γεγονός ότι, παρά τη διαρκή σημασία της ΕΑΒ για τις ΛΑΧ, τα 

ήδη χαμηλά επίπεδα αναπτυξιακής βοήθειας για τις ΛΑΧ μειώθηκαν για δεύτερη συνεχή 

χρονιά το 2014, και για το ότι η αναλογία της βοήθειας που διατίθεται στις εν λόγω χώρες 

βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια δεν θα απομακρυνθεί από τις φτωχότερες 

χώρες για την κάλυψη του κόστους των τρεχουσών κρίσεων·» 

 

§ 15 

«15. υπενθυμίζει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών και οι ΜΚΟ είναι φυσικοί εταίροι για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική, 

και ότι η καθιέρωση μόνιμου διαλόγου με τις εθνικές αρχές και τις τοπικές κοινότητες είναι 

απαραίτητη για τη χάραξη κοινών στρατηγικών και προτεραιοτήτων και για την υιοθέτηση 

τεκμηριωμένης προσέγγισης κατά την υλοποίηση του ταμείου· ιδίως σε κράτη που 

προσφέρουν ανεπαρκείς εγγυήσεις χρηστής διακυβέρνησης και διαφάνειας· ζητεί την τήρηση 

της αρχής της επικουρικότητας και του ενστερνισμού των πολιτικών και σε αυτό το πεδίο 

δράσης· τονίζει ότι οι τοπικοί αυτοδιοικητικοί φορείς, η τοπική κοινωνία των πολιτών, οι 

ΜΚΟ και οι διεθνείς οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις φάσεις 

προγραμματισμού, υλοποίησης και αξιολόγησης του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ· 

καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να επισημοποιήσει τις διαδικασίες διαβούλευσης με 

αυτούς τους παράγοντες, ούτως ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική συμμετοχή τους 

στις συζητήσεις που διεξάγονται στις Επιχειρησιακές Επιτροπές, με σαφή και διαφανή 

κριτήρια επιλεξιμότητας·» 
 

§ 32 
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«32. υπενθυμίζει ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζουν πρωτίστως 

στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, έχοντας ως κύριο στόχο τους 

τη διερεύνηση και επίλυση των πραγματικών αιτίων της φτώχειας στις χώρες καταγωγής, 

καθώς και της αρπαγής και εκμετάλλευσης των ανθρώπινων και φυσικών πόρων από 

πολυεθνικές εταιρείες, της διαρπαγής γαιών, της στήριξης των κρατών μελών της ΕΕ σε 

αυταρχικές και διεφθαρμένες κυβερνήσεις, του εμπορίου όπλων και των επιζήμιων 

επιπτώσεων της πληρωμής του εξωτερικού χρέους· τονίζει ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές 

της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία ειρήνης και σταθερότητας και στην 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 3, 5, 

τον υποστόχο 7 του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 10 και τον στόχο 16 του θεματολογίου για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 μέσω της στενότερης συνεργασίας με τρίτες χώρες 

για τη βελτίωση της συνεργασίας για την ανάπτυξη κινήτρων επιστροφής και επανένταξης 

των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών με υψηλά προσόντα, στις χώρες 

καταγωγής, εθελοντικής επιστροφής και επανεισδοχής τους, κατά τρόπο που να ενισχύει τις 

ευκαιρίες τους·» 

 

 

 

19. Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την 

εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

Έκθεση: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ΗΨ + 353, 320, 22 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 412, 239, 47 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 411, 200, 84 

3/ΟΚ + 408, 196, 86 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 656, 29, 6 

2/ΟΚ + 366, 274, 44 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 545, 100, 52 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 285, 334, 80 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 637, 33, 28 

2/ΟΚ + 396, 297, 5 

3/ΟΚ + 545, 122, 26 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/ΟΚ + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)09-13(VOT)_EL.doc 25 PE 588.681 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΗΨ + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 625, 54, 23 

2/ΟΚ + 519, 84, 87 

3/ΟΚ + 426, 205, 59 

4/ΟΚ + 637, 16, 34 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 353, 314, 32 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 305, 332, 60 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 565, 123, 12 

2 +  

3/ΟΚ + 598, 82, 16 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 631, 53, 11 

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ - 335, 343, 18 

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 416, 224, 56 

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 592, 21, 79 

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 415, 207, 72 

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 591, 9, 90 

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 619, 62, 13 

2/ΟΚ - 296, 380, 8 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 350, 337, 6 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 331, 346, 16 

Αιτιολογική σκέψη ΙΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Κ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΗ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 337, 269, 87 

Αιτιολογική σκέψη ΛΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 622, 17, 54 

2/ΟΚ + 433, 182, 74 

Αιτιολογική σκέψη ΛΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 338, 323, 28 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 443, 123, 100 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: Αιτιολογική σκέψη Δ, Ι, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: αιτιολογικές σκέψεις E, ΛΒ, ΛΓ, §§ 31 (3ο και 6ο μέρος), 35, 37 (2ο μέρος), 49 (1ο 

και 3ο μέρος), 52, 66 

EFDD: Αιτιολογική σκέψη Γ (3ο μέρος), §§ 7 (2ο μέρος), 8 (2ο και 3ο μέρος), 18, 59 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: αιτιολογικές σκέψεις Γ, Κ, ΛΒ, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: αιτιολογικές σκέψεις ΙΓ, ΛΒ, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: αιτιολογικές σκέψεις Ζ, H, ΙΓ, ΛΕ, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 47 

1ο μέρος "σημειώνει ότι η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής πρέπει να 

βασίζεται στα δικαιώματα των εργαζομένων και την ασφάλεια στην αγορά 

εργασίας, καθώς και στο δικαίωμα αδείας χωρίς περιορισμούς επιβαλλόμενους από 

τις αυξημένες απαιτήσεις κινητικότητας και ευελιξίας" 

2ο μέρος "τονίζει ότι η αυξημένη ευελιξία μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση των 

υφιστάμενων διακρίσεων στην αγοράς εργασίας εις βάρος των γυναικών – υπό 

μορφή χαμηλότερων αμοιβών, άτυπων μορφών απασχόλησης και δυσανάλογης 

ευθύνης για τη μη αμειβόμενη οικιακή εργασία – εάν δεν προηγηθεί η υιοθέτηση 

μιας σαφούς προσέγγισης για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου·" 

 
PPE: 

αιτιολογική σκέψη Ε 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όμως δεν είναι αρκετά φιλόδοξος" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "(συμβάσεις μηδενικών ωρών, 

ορισμένου χρόνου, προσωρινής απασχόλησης, μερικής απασχόλησης …)" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 56 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την Επιτροπή και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 60 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την Επιτροπή και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ALDE: 

αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλικές 

προς την οικογένεια πολιτικές είναι σημαντικές προκειμένου να προκαλέσουν 

θετικές δημογραφικές τάσεις" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μίας νέας οργάνωσης της εργασίας, 

με βάση" και "ποιοτικά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΘ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών, οι 

γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες και οι γυναίκες επιχειρηματίες δυσκολεύονται 

περισσότερο να εξισορροπήσουν την επαγγελματική και την προσωπική ζωή·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολύ συχνά, οι γυναίκες που θέλουν να γίνουν 

επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση καθώς οι 

ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διστάζουν να τους χορηγήσουν δάνειο 

διότι θεωρούν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον 

κίνδυνο και ότι είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους·" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΚΗ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι η ήπειρος με τον μεγαλύτερο αριθμό 

ηλικιωμένων πολιτών και με μια πορεία γήρανσης που θα συνεχιστεί τις ερχόμενες 

δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν επαρκείς 

εγκαταστάσεις παροχής μακροχρόνιας φροντίδας ώστε να καλύψουν την αύξηση 

των αναγκών φροντίδας και τη στασιμότητα ή τη μείωση του δείκτη ετών υγιούς 

ζωής·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας στον τομέα της επίσημης 

παροχής κατ’ οίκον φροντίδας σε ηλικιωμένους συγγενείς είναι χαμηλά αμειβόμενες 

και απαιτούν χαμηλό επίπεδο προσόντων·" 

 
§ 20 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ισότιμα από άποψη ατομικών 

δικαιωμάτων και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 21 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προσιτές και υψηλής ποιότητας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 24 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή προορατικές πολιτικές και 

κατάλληλες επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί και στοχεύουν στην υποστήριξη των 

γυναικών και των ανδρών που εισέρχονται, επιστρέφουν, παραμένουν και 

ανελίσσονται στην αγορά εργασίας, ύστερα από περιόδους άδειας που συνδέονται 

με την οικογένεια και την παροχή φροντίδας, με βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση, 

σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη· τονίζει ειδικότερα 

την ανάγκη να διασφαλισθεί η επαναφορά στην ίδια θέση εργασίας ή σε ισοδύναμη 

ή παρόμοια θέση εργασίας, η προστασία από απόλυση και λιγότερο ευνοϊκή 

μεταχείριση συνεπεία της εγκυμοσύνης, η δυνατότητα υποβολής αίτησης και λήψης 

αδείας για οικογενειακούς λόγους, και μια περίοδος προστασίας μετά την επιστροφή 

τους, ώστε να προσαρμοσθούν εκ νέου στη θέση εργασίας τους·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση αλλαγών 

στο ωράριο και/ή στην οργάνωση της εργασίας κατά την επιστροφή στην εργασία 

(συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης του εργοδότη να δικαιολογεί ενδεχόμενη 

άρνηση) καθώς και η δυνατότητα για περιόδους κατάρτισης·" 

 
GUE/NGL: 

Αιτιολογική σκέψη KB 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εν μέρει", "μη μεταβιβάσιμες" και 

"ικανοποιητικά" 

2ο μέρος "εν μέρει" 

3ο μέρος "μη μεταβιβάσιμες" και "ικανοποιητικά" 

 
§ 37 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να εξετάσουν" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 41 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν δημοσιονομικές πολιτικές ως ισχυρό μοχλό 

ενίσχυσης της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να 

προωθήσουν την απασχόληση των γυναικών" 

2ο μέρος "θεσπίζοντας έκπτωση φόρου για την φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων ή άλλων 

εξαρτώμενων μελών μέσω φορολογικών κινήτρων και παροχών" 

 
§ 51 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως στο ανερχόμενο ψηφιακό 

περιβάλλον της «έξυπνης εργασίας»" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 55 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την παραγωγικότητα/κερδοφορία 

των επιχειρήσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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EFDD: 

§ 7 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι σχετικές πολιτικές 

και τα σχετικά μέτρα λαμβάνουν υπόψη την αυξανόμενη ποικιλομορφία των 

οικογενειακών σχέσεων" 

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων των συμφώνων συμβίωσης και των ρυθμίσεων της γονικής 

ευθύνης και της ευθύνης των παππούδων και των γιαγιάδων, καθώς και την 

πολυμορφία της κοινωνίας στο σύνολό της, με σκοπό ειδικότερα να διασφαλιστεί 

ότι ένα παιδί δεν υφίσταται διακρίσεις λόγω του καθεστώτος σχέσεων των γονέων 

του ή του τύπου οικογένειας στην οποία μεγαλώνει· ζητεί από τα κράτη μέλη να 

προβούν στην αμοιβαία αναγνώριση των νομικών εγγράφων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς διακρίσεις·" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως μια Εγγύηση για τα Παιδιά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 33 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της εξατομίκευσης του δικαιώματος 

σε ρυθμίσεις άδειας, καθώς και" 

2ο μέρος "της εξατομίκευσης του" 

3ο μέρος "δικαιώματος σε ρυθμίσεις άδειας, καθώς και" 

 
§ 34 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μια οδηγία περί άδειας πατρότητας 

με κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες υποχρεωτικής άδειας με πλήρεις αποδοχές·" "μια 

οδηγία για την άδεια παρόχου φροντίδας, η οποία να συμπληρώνει την παροχή 

επαγγελματικής φροντίδας, να δίνει τη δυνατότητα φροντίδας για εξαρτώμενα 

άτομα και να προσφέρει στον πάροχο της φροντίδας επαρκή αμοιβή και κοινωνική 

προστασία· ζητεί ευέλικτα και επαρκή κίνητρα με γνώμονα τον εργαζόμενο ώστε να 

λαμβάνουν οι άνδρες άδεια παρόχου φροντίδας·" και "ελάχιστα πρότυπα που να 

ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 

θετών γονέων και παιδιών, καθώς και τη θέσπιση των ίδιων δικαιωμάτων με αυτά 

που ισχύουν για τους φυσικούς γονείς" 

2ο μέρος "μια οδηγία περί άδειας πατρότητας με κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες υποχρεωτικής 

άδειας με πλήρεις αποδοχές·" 

3ο μέρος "μια οδηγία για την άδεια παρόχου φροντίδας, η οποία να συμπληρώνει την παροχή 

επαγγελματικής φροντίδας, να δίνει τη δυνατότητα φροντίδας για εξαρτώμενα 

άτομα και να προσφέρει στον πάροχο της φροντίδας επαρκή αμοιβή και κοινωνική 

προστασία· ζητεί ευέλικτα και επαρκή κίνητρα με γνώμονα τον εργαζόμενο ώστε να 

λαμβάνουν οι άνδρες άδεια παρόχου φροντίδας·" εκτός από τις λέξεις "ευέλικτα" και 

"με γνώμονα τον εργαζόμενο" 

4ο μέρος "με γνώμονα τον εργαζόμενο" 

5ο μέρος "ελάχιστα πρότυπα που να ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των 

ειδικών αναγκών των θετών γονέων και παιδιών, καθώς και τη θέσπιση των ίδιων 

δικαιωμάτων με αυτά που ισχύουν για τους φυσικούς γονείς" 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1ο μέρος "επισημαίνει τα υψηλά επίπεδα των φτωχών εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη, με 

ορισμένους ανθρώπους να υποχρεούνται να εργαστούν περισσότερο και για 

μεγαλύτερο διάστημα, συνδυάζοντας περισσότερες θέσεις εργασίας, προκειμένου να 

κερδίσουν ένα μισθό που να επιτρέπει τον βιοπορισμό τους·" 

2ο μέρος "τονίζει πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 

και προσωπικής ζωής δεν πρέπει να επέλθει μέσω της εισαγωγής επισφαλών 

συνθηκών εργασίας και της αύξησης των άτυπων μορφών απασχόλησης· 

επισημαίνει ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στις άτυπες μορφές απασχόλησης, 

γεγονός το οποίο δημιουργεί τόσο κοινωνική όσο και οικονομική ανασφάλεια· 

σημειώνει το διατηρούμενο χάσμα αμοιβών μεταξύ μικτών αποδοχών και απολαβών 

σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο δεν σχετίζεται μόνο με τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων μερών αλλά και με τις διαφορετικές συνθήκες 

της αγοράς· " 

3ο μέρος τονίζει ότι οι απολαβές θα πρέπει να βασίζονται στις επαγγελματικές επιδόσεις και 

στο τοπικό κόστος ζωής και όχι αποκλειστικά σε ποσοτικά πρότυπα· 

4ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν μια 

μισθολογική πολιτική πλαίσιο με αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των 

μισθολογικών διακρίσεων και την εξασφάλιση κατάλληλων αμοιβών για όλους τους 

εργαζομένους, για παράδειγμα μέσω της καθιέρωσης κατώτατων μισθών σε εθνικό 

επίπεδο, οι οποίοι θα εγγυώνται μια αξιοπρεπή ζωή, σύμφωνα με τις εθνικές 

πρακτικές· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 

ως σημαντικό παράγοντας στην ανάπτυξη των μισθολογικών πολιτικών" 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και οι συνακόλουθες δημοσιονομικές 

περικοπές" και "θεσπίσουν θετικές πολιτικές και κίνητρα για την υποστήριξη της 

δημογραφικής ανανέωσης" 

2ο μέρος "και οι συνακόλουθες δημοσιονομικές περικοπές" 

3ο μέρος "θεσπίσουν θετικές πολιτικές και κίνητρα για την υποστήριξη της δημογραφικής 

ανανέωσης" 

 
§ 28 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και της ζητεί να υποβάλει φιλόδοξη 

πρόταση με πρότυπα υψηλού επιπέδου, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 

εταίρους και ύστερα από διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής·" "των μόνων μητέρων" και "θηλαζουσών" 

2ο μέρος "και της ζητεί να υποβάλει φιλόδοξη πρόταση με πρότυπα υψηλού επιπέδου, σε 

στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και ύστερα από διαβούλευση με 

την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·" 

3ο μέρος "των μόνων μητέρων" και "θηλαζουσών" 
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αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες 

πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές, μαζί με τα επιβληθέντα μέτρα 

λιτότητας, εμποδίζουν τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι εν λόγω πολιτικές εμποδίζουν την επίτευξη του στόχου για ποσοστό 

απασχόλησης 75% για τις γυναίκες, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

(επί του παρόντος ανέρχεται σε 63,5%)·" και "είναι πλέον ένα παρωχημένο κείμενο" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές 

πολιτικές, μαζί με τα επιβληθέντα μέτρα λιτότητας, εμποδίζουν τη μεγέθυνση και 

την ανάπτυξη στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πολιτικές 

εμποδίζουν την επίτευξη του στόχου για ποσοστό απασχόλησης 75% για τις 

γυναίκες, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (επί του παρόντος 

ανέρχεται σε 63,5%)·" 

3ο μέρος και "είναι πλέον ένα παρωχημένο κείμενο" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "νομοθετικών και μη νομοθετικών", 

"καλεί την Επιτροπή, πάντα στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της 

επικουρικότητας, να υποβάλει πρόταση για την εν λόγω δέσμη μέτρων ως τμήμα 

του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 στο πλαίσιο του 

εξαγγελθέντος ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, εάν δεν επιτευχθεί 

συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων·", "τονίζει ότι οι νομοθετικές προτάσεις 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως νομική 

βάση·" και "προς την κατεύθυνση ενός πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων" 

2ο μέρος "νομοθετικών και μη νομοθετικών" 

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή, πάντα στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της 

επικουρικότητας, να υποβάλει πρόταση για την εν λόγω δέσμη μέτρων ως τμήμα 

του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 στο πλαίσιο του 

εξαγγελθέντος ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, εάν δεν επιτευχθεί 

συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων· και "προς την κατεύθυνση ενός πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων" 

4ο μέρος "τονίζει ότι οι νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών ως νομική βάση·" 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 

πολιτικές και να θεσπίσουν μέτρα στήριξης των πλέον μειονεκτούντων" 

2ο μέρος "ή επί του παρόντος εξαιρούμενων από την ισχύουσα νομοθεσία και πολιτικές" 

3ο μέρος "όπως οι μονογονικές οικογένειες, τα άγαμα ζευγάρια, τα ζευγάρια ομοφύλων, οι 

μετανάστες, οι αυτοαπασχολούμενοι ή οι λεγόμενες «συμβοηθούσες σύζυγοι», 

καθώς και οι οικογένειες των οποίων ένα ή περισσότερα μέλη έχουν κάποια 

αναπηρία·" 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της αντιστροφής του βάρους 

αποδείξεως" και "προκειμένου να διεξάγουν επίσημες έρευνες με δική τους 

πρωτοβουλία για θέματα ισότητας και" 

2ο μέρος "της αντιστροφής του βάρους αποδείξεως" 

3ο μέρος "προκειμένου να διεξάγουν επίσημες έρευνες με δική τους πρωτοβουλία για θέματα 

ισότητας και" 
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αιτιολογική σκέψη ΛΓ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές για την αγορά 

εργασίας καθώς και πολιτικές για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τους διατομεακούς φραγμούς που 

αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες γυναίκες όσον αφορά την εξισορρόπηση 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την εργασιακή ασφάλεια" 

2ο μέρος "όπως για παράδειγμα οι γυναίκες με αναπηρία, οι νέες γυναίκες, οι μετανάστριες 

και οι γυναίκες πρόσφυγες, οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και οι 

γυναίκες ΛΟΑΔΜ·" 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να παρακολουθεί την εφαρμογή 

της μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1ο μέρος "ζητεί τη βελτίωση του συντονισμού των διαφόρων τύπων αδειών σε επίπεδο ΕΕ και 

σε επίπεδο κράτους μέλους, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι η καλύτερη πρόσβαση σε διάφορους τύπους άδειας παρέχει στα 

άτομα προοπτικές άδειας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής και αυξάνει τη συμμετοχή 

στην απασχόληση, τη συνολική αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση από την 

εργασία· παρατηρεί ότι, όταν δεν υφίστανται διατάξεις περί αδείας ή όταν οι 

υφιστάμενες διατάξεις θεωρούνται ανεπαρκείς, οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούσαν, 

μέσω συλλογικών συμβάσεων, να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη θέσπιση 

νέων διατάξεων για την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας και τη γονική 

άδεια, ή την επικαιροποίηση των ήδη ισχυουσών διατάξεων·" 

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις πολιτικές στον τομέα 

των αδειών ώστε να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των εργαζόμενων παππούδων στη 

φροντίδα των εγγονιών τους·" 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για τη 

γονική άδεια ζητεί από την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους να εξετάσουν 

το ενδεχόμενο να προσφέρουν μια κατάλληλη παράταση της ελάχιστης διάρκειας 

της γονικής άδειας με ικανοποιητικό εισόδημα αντικατάστασης και κοινωνική 

προστασία από τέσσερεις σε τουλάχιστον έξι μήνες, και να αυξήσουν το όριο 

ηλικίας του παιδιού για το οποίο μπορεί να λαμβάνεται γονική άδεια· τονίζει ότι οι 

γονείς θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να χρησιμοποιούν την άδεια σε τμήματα ή 

ολόκληρη· καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να επανεξετάσουν 

τα συστήματά τους που αφορούν το οικονομικό αντιστάθμισμα για τη γονική άδεια, 

με στόχο να επιτύχουν ένα επαρκές επίπεδο εισοδηματικής αναπλήρωσης που θα 

λειτουργεί ως κίνητρο και θα ενθαρρύνει τους άνδρες να ζητούν γονική άδεια πέραν 

της ελάχιστης χρονικής περιόδου που εξασφαλίζει η οδηγία·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι η γονική άδεια θα πρέπει να κατανέμεται εξίσου μεταξύ των 

γονέων" εκτός από τη λέξη·"εξίσου" 

3ο μέρος "εξίσου" 

4ο μέρος "και ότι ένα σημαντικό τμήμα της άδειας θα πρέπει να παραμείνει μη μεταβιβάσιμο" 

εκτός από τις λέξεις "ότι ένα σημαντικό τμήμα" και "μη" 

5ο μέρος "ότι ένα σημαντικό τμήμα" 

6ο μέρος "μη" 

7ο μέρος "υπογραμμίζει ότι αμφότεροι οι γονείς πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης 

όσον αφορά τα δικαιώματα που έχουν σχέση με το εισόδημα" 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν «σύστημα μονάδων κατοχύρωσης του χρόνου 

παροχής φροντίδας» μέσω της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί 

κοινωνικής ασφάλισης, για τις γυναίκες και τους άνδρες," εκτός από τις λέξεις 

"σύστημα μονάδων κατοχύρωσης του χρόνου παροχής φροντίδας" και "εργατικής" 

2ο μέρος "σύστημα μονάδων κατοχύρωσης του χρόνου παροχής φροντίδας" και "εργατικής" 

3ο μέρος "που θα αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες περίοδοι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων, ώστε να προστατεύσουν εκείνους που διακόπτουν την απασχόληση 

για να παράσχουν άτυπη, μη αμειβόμενη φροντίδα σε εξαρτώμενο πρόσωπο ή σε 

μέλος της οικογένειάς τους, και να αναγνωρίσουν την αξία του έργου των εν λόγω 

παρόχων φροντίδας για την κοινωνία στο σύνολό της·" 

4ο μέρος "ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα 

αυτόν·" 
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§ 49 

1ο μέρος "τονίζει ότι, αφενός, η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής πρέπει 

να βασίζεται στα δικαιώματα των εργαζομένων και την ασφάλεια στην αγορά 

εργασίας, καθώς και στο δικαίωμα αδείας χωρίς αυτή να περιορίζεται από τις 

αυξημένες απαιτήσεις κινητικότητας και ευελιξίας· επισημαίνει, αφετέρου, τις 

διαφορές ως προς την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση κάθε εργαζομένου 

και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

κάνουν χρήση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων για την προσαρμογή τους στις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής·" εκτός από τις λέξεις 

"ότι η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής πρέπει να βασίζεται στα 

δικαιώματα των εργαζομένων και την ασφάλεια στην αγορά εργασίας, καθώς και 

στο δικαίωμα αδείας χωρίς περιορισμούς επιβαλλόμενους από τις αυξημένες 

απαιτήσεις κινητικότητας και ευελιξίας" 

2ο μέρος "ότι η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής πρέπει να βασίζεται στα 

δικαιώματα των εργαζομένων και την ασφάλεια στην αγορά εργασίας, καθώς και 

στο δικαίωμα αδείας χωρίς περιορισμούς επιβαλλόμενους από τις αυξημένες 

απαιτήσεις κινητικότητας και ευελιξίας" 

3ο μέρος "θεωρεί ότι η εν λόγω ευελιξία ως προς την απασχόληση μπορεί να προωθήσει 

υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών· τονίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι 

εργοδότες έχουν κοινή ευθύνη να σχεδιάσουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις και να 

συμφωνήσουν επ' αυτών· καλεί την Επιτροπή να χαρτογραφήσει την κατάσταση στα 

κράτη μέλη όσον αφορά το «δικαίωμα να ζητούνται ευέλικτες ρυθμίσεις 

εργασίας»·" 

 
§ 54 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι οι υπερβολικές και ακανόνιστες ώρες εργασίας και οι ανεπαρκείς 

περίοδοι ανάπαυσης, η εργασιακή ανασφάλεια και η αφύσικη απόδοση που 

απαιτείται, είναι σημαντικοί παράγοντες για τα αυξημένα επίπεδα άγχους, κακής 

σωματικής και ψυχικής υγείας και επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών· 

επισημαίνει ότι το ευέλικτο και το προβλέψιμο ωράριο επηρεάζουν θετικά την 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· καλεί τα κράτη μέλη και 

τους κοινωνικούς εταίρους να διασφαλίσουν το ωράριο εργασίας και να 

κατοχυρώσουν μια περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης μέσω της εφαρμογής όλης της 

σχετικής νομοθεσίας· υπενθυμίζει την υποχρέωση της Επιτροπής να παρακολουθεί 

την εφαρμογή της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 

κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν 

συμμορφώνονται με αυτήν·" εκτός από τις λέξεις "επισημαίνει ότι το ευέλικτο και 

το προβλέψιμο ωράριο επηρεάζουν θετικά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 

και προσωπικής ζωής·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι το ευέλικτο και το προβλέψιμο ωράριο επηρεάζουν θετικά την 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·" 

3ο μέρος συνιστά, για τον σκοπό αυτό, προσεκτική παρακολούθηση των περιπτώσεων 

εξαγοράς και/ή πώλησης επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τάση 

απίσχνασης των διατάξεων των συμβάσεων απασχόλησης που αφορούν το ωράριο 

και τις περιόδους ανάπαυσης·" 
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ECR, ALDE: 

§ 63 

1ο μέρος "τονίζει ότι οιαδήποτε διάκριση εις βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του 

διαχωρισμού με βάση το φύλο, τα χάσματα στις αμοιβές και τις συντάξεις, τα 

στερεότυπα λόγω φύλου και τα υψηλά επίπεδα άγχους στη διαχείριση της 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, αντανακλώνται στον υψηλό δείκτη φυσικής 

αδράνειας των γυναικών και έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική 

τους υγεία·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η καταπολέμηση των στερεοτύπων με την 

προώθηση και την προάσπιση της ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια της 

εκπαίδευσης, από το δημοτικό σχολείο και μετά·" 

3ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να διεξαγάγουν και να 

στηρίξουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, καθώς και προγράμματα 

που προωθούν την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των στερεοτύπων·" 

 
PPE, EFDD: 

αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφισβητείται περαιτέρω η παραδοσιακή έννοια του 

ρόλου γυναικών και ανδρών, καθώς και ο ρόλος της πυρηνικής οικογένειας," 

2ο μέρος "δεδομένου ότι αυξάνεται συνεχώς στην ΕΕ ο αριθμός των μονογονεϊκών 

οικογενειών, των οικογενειών που βασίζονται στην ένωση μεταξύ ατόμων του ίδιου 

φύλου, των ανήλικων μητέρων κ.λπ.·" 

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία αναγνώρισης αυτής της ποικιλομορφίας 

ισοδυναμεί με την εισαγωγή περαιτέρω διακρίσεων και επηρεάζει αρνητικά τους 

ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ και τις οικογένειές τους·" 

 


