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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+  εγκρίνεται 

-  απορρίπτεται 

↓  καταπίπτει 

Α  αποσύρεται 

ΟΚ (..., …, ...)  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. Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

Συμβούλιο 

Δεύτερη έκθεση: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση  απόρριψης της απαλλαγής 

Ψηφοφορία: απόφαση   

(ολόκληρο το κείμενο) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα   

(ολόκληρο το κείμενο) 

ΟΚ + 615, 0, 1 

 

Βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Κανονισμού. 
 

 

2. Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC 

Δεύτερη έκθεση:  Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση  για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση  

 (ολόκληρο το κείμενο) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα   

(ολόκληρο το κείμενο) 

OK + 501, 107, 17 

 

Η ψηφοφορία επί της απόφασης περί απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 

παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού). 
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3. Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS  

Δεύτερη έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση  

 (ολόκληρο το κείμενο) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα  

 (ολόκληρο το κείμενο) 

ΟΚ + 498, 108, 18 

 

Η ψηφοφορία επί της απόφασης περί απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 

παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού). 
 

Διάφορα  

Διορθωτικό : όλες οι γλωσσικές αποδόσεις εκτός από BG, IT, PT και SV. 
 

 

4. Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της 

πυρηνικής σύντηξης 

Δεύτερη έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση   

(ολόκληρο το κείμενο) 

ΗΨ + 436, 170, 15 

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα   

(ολόκληρο το κείμενο) 

ΟΚ + 441, 166, 19 

 

Η ψηφοφορία επί της απόφασης περί απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 

παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού). 
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5. Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη  

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, 
B8-1166/2016, B8-1169/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση κοινού ψηφίσματος ΚΨ-B8-1159/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD) 

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 499, 105, 21 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 600, 0, 21 

αιτ. σκ. B 4 GUE/NGL  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα  (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 488, 11, 128 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Vert/ALE: Τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFDD: § 17 
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6. Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία  

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, 

B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος μιας πολιτικής ομάδας 

B8-1158/2016  ENF ΟΚ - 83, 537, 2 

Πρόταση κοινού ψηφίσματος RC-B8-1162/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Μετά την § 7 2 ENF  -  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)10-27(VOT)_EL.doc 6 PE 593.071 

Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 9 3 ENF AN - 93, 518, 12 

Μετά την αιτ. σκ. E 1 ENF  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα  (ολόκληρο το κείμενο)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: τροπολογία 3 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

§ 8 

1ο μέρος "τονίζει ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει μια πραγματική τρομοκρατική απειλή· 

επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η γενικόλογα διατυπωμένη τουρκική αντιτρομοκρατική 

νομοθεσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να τιμωρούνται δημοσιογράφοι για 

την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης·" 

2ο μέρος "ζητεί επειγόντως την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας του 

Μαρτίου 2016 και τη μεταρρύθμιση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας·" εκτός από 

τις λέξεις: "την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας του Μαρτίου 

2016 και" 

3ο μέρος "την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας του Μαρτίου 2016 και" 

 
§ 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα  

Η Ruža Tomašić (Ομάδα ECR) και η Beatrix von Storch (Ομάδα EFDD) συνυπογράφουν την κοινή 

πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1162/2016.  

Ο Mario Borghezio (Ομάδα ENF) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-1158/2016. 
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7. Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, 
B8-1131/2016, B8-1132/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος μιας πολιτικής ομάδας 

B8-1120/2016  ECR  -  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1122/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 354, 265, 4 

2 +  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 4 1 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 189, 418, 16 

2/ΟΚ - 156, 436, 25 

Μετά την § 5 2 GUE/NGL AN - 185, 410, 27 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 13 3 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/OK - 159, 432, 30 

2/OK - 129, 456, 30 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. αναφ. 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. αναφ. 11 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. B § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. H § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Κ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 280, 239, 101 

Ψηφοφορία: ψήφισμα  (ολόκληρο το κείμενο) AN + 415, 124, 74 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: Τροπ. 1, 2, 3 

ECR: Τελική ψηφοφορία (RC-B8-1122/2016) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 2 

S&D: αιτ. σκ. Κ 

ECR: αιτ. αναφ 10, 11, αιτ. σκ. ΙΓ, §§ 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: αιτ. σκ. ΙΣΤ, ΙΖ, § 4 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

αιτ. σκ. B 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "όπως η Ρωσική Ομοσπονδία και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία και το Πακιστάν" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Δ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Ισραήλ και Λαοκρατική 

Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. H 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν περαιτέρω οι βασικοί στόχοι 

μη διάδοσης και αφοπλισμού των τριών πυλώνων της NPT, και συγκεκριμένα η μη 

διάδοση, ο αφοπλισμός, και η συνεργασία για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής 

ενέργειας·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι πυρηνικές δυνάμεις που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην 

NPT εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους και 

κωλυσιεργούν όσον αφορά τη μείωση ή εξάλειψη των πυρηνικών οπλοστασίων τους 

και την απομάκρυνση από το στρατιωτικό δόγμα της πυρηνικής αποτροπής·" 

 
§ 1 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "στην επανεμφάνιση των πυρηνικών 

όπλων ως ενεργού μέσου αποτροπής και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 2 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "μεταξύ άλλων με την υποβάθμιση 

της κατάστασης ετοιμότητας των πυρηνικών όπλων και τη στροφή από την 

ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην αποθήκευσή τους, περιορίζοντας τον ρόλο των 

πυρηνικών όπλων στα στρατιωτικά τους δόγματα" και "γρήγορα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 11 

1ο μέρος "εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, παρά τις ελπίδες περί του 

αντιθέτου, τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν στον στρατηγικό σχεδιασμό κρατών 

εξοπλισμένων με πυρηνικά όπλα· ζητεί την εμβάθυνση του διαλόγου με όλες τις 

πυρηνικές δυνάμεις, με σκοπό την επιδίωξη κοινής ατζέντας για τη σταδιακή μείωση 

των αποθεμάτων πυρηνικών κεφαλών·" 

2ο μέρος "υποστηρίζει, ειδικότερα, τις ενέργειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τη μείωση των 

ανεπτυγμένων πυρηνικών όπλων τους, όπως συμφωνήθηκε με τη Συνθήκη New 

START·" 
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GUE/NGL: 

αιτ. σκ. ΙΔ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ του 2010 και η 

αναθεώρηση της στάσης άμυνας και αποτροπής του 2012 δεσμεύουν το ΝΑΤΟ στη 

δημιουργία των συνθηκών για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, με βάση τις ρυθμίσεις του ΝΑΤΟ σχετικά με τον πυρηνικό συμμερισμό 

και τις σχετικές διμερείς συμφωνίες, υπολογίζεται ότι σε πέντε κράτη μέλη του 

ΝΑΤΟ που δεν είναι πυρηνικές δυνάμεις (Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες 

και Τουρκία)" 

2ο μέρος "και ότι τα όπλα αναπτύσσονται στις χώρες αυτές σύμφωνα με τις τρέχουσες 

πολιτικές του ΝΑΤΟ·" 

 
§ 19 

1ο μέρος "χαιρετίζει την υποβολή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ και" 

2ο μέρος "καλεί την ΕΥΕΔ, ως μέτρο συνέχειας, να επικαιροποιήσει και να διευρύνει τη 

στρατηγική της ΕΕ του 2003 κατά της διάδοσης ΟΜΚ και τις νέες γραμμές δράσης 

του 2009, λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα και τα προβλήματα που περιγράφονται 

ανωτέρω, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση και 

προώθηση πολυμερών συμφωνιών αφοπλισμού και μη διάδοσης·" 

 
ENF: 

§ 7 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν τη σύγκληση μιας τέτοιας διάσκεψης 

το 2017 και να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις εργασίες της," 

2ο μέρος "και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμβάλουν εποικοδομητικά στις 

διεργασίες για τη διαπραγματευτική διάσκεψη του 2017·" 

 
Τροπ. 1 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "να διακόψουν αμέσως την ποιοτική 

βελτίωση, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη συσσώρευση πυρηνικών κεφαλών 

και των φορέων τους· ζητεί από τα κράτη" και "εκφράζει την αποδοκιμασία του για 

το γεγονός ότι πυρηνικές δυνάμεις που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην NPT 

εκσυγχρονίζουν τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους και κωλυσιεργούν όσον αφορά τη 

μείωση ή εξάλειψη των πυρηνικών οπλοστασίων τους και την απομάκρυνσή τους 

από το στρατιωτικό δόγμα της πυρηνικής αποτροπής·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Τροπ. 3 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "καλεί ιδίως τις κυβερνήσεις της 

Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να καταργήσουν τα πυρηνικά όπλα τους·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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PPE, ECR: 

§ 6 

1ο μέρος "χαιρετίζει την ολοκλήρωση του έργου της ανοιχτής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ 

(OEWG), που προώθησε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό 

αφοπλισμό, σύμφωνα με το ψήφισμα 70/33 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ·" 

2ο μέρος "επικροτεί τη σύσταση προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που 

περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση της OEWG (A/71/371) και εγκρίθηκε με ευρεία 

υποστήριξη στις 19 Αυγούστου 2016, σχετικά με τη σύγκληση διάσκεψης το 2017, 

ανοικτής σε όλα τα κράτη, για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου 

απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, με απώτερο στόχο την πλήρη εξάλειψή τους· 

αναγνωρίζει ότι αυτό θα ενισχύσει τους στόχους μη διάδοσης και αφοπλισμού και 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την NPT, και θα βοηθήσει να δημιουργηθούν οι 

συνθήκες για παγκόσμια ασφάλεια και για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα·" εκτός 

από τις λέξεις: "για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου 

απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, με απώτερο στόχο την πλήρη εξάλειψή τους·" 

3ο μέρος "για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου απαγόρευσης των 

πυρηνικών όπλων, με απώτερο στόχο την πλήρη εξάλειψή τους·" 
 

Διάφορα  

Οι Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (Ομάδα S&D) και  

Javier Nart (Ομάδα ALDE) αποσύρουν την υπογραφή τους από την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-

B8-1122/2016.  

Οι João Ferreira, João Pimenta Lopes και Miguel Viegas (Ομάδα GUE/NGL) αποσύρουν την 

υπογραφή τους από την τροπολογία 3. 
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8. Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία 

Προτάσεις ψηφίσματος : B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, 
B8-1135/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1126/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/OK - 295, 313, 9 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE ΗΨ - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

μετά την § 15 3 GUE/NGL ΗΨ + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

μετά την αιτ. αναφ. 5 1 GUE/NGL ΗΨ + 325, 269, 28 

μετά την αιτ. σκ. Δ 2 GUE/NGL  +  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 297, 313, 14 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΙΒ 4 PPE  +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα  (ολόκληρο το κείμενο)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 2 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ως νομικό πλαίσιο" και "το οποίο θα 

προσδιορίζει ένα εθελοντικό καθεστώς με" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
  
 

 
§ 3 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "συγκεκριμένες" και "επικύρωσης" 

 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Ζ 

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

περαιτέρω με ένα πρόσφορο νομικό πλαίσιο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

9. Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 

Έκθεση: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος  

1 ENF  -  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 95 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 103 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 276, 320, 23 

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 332, 284, 3 

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα  της επιτροπής CULT 

(ολόκληρο το κείμενο) 

ΟΚ + 432, 131, 55 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: § 103 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 95 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "όπως το φύλο" 
 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. ΙΑ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "οι μετανάστες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. ΙΒ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "των νεαρών μεταναστών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. ΙΔ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "και των μεταναστών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. ΙΣΤ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας να ενσωματωθεί μία διάσταση 

φύλου στις πολιτικές για τη νεολαία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια, 

σε όλα τα στάδια της πολιτικής διεργασίας·" 

 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική για τη νεολαία πρέπει να περιληφθούν 

ειδικά μέτρα για θέματα φύλου τα οποία θα αφορούν ζητήματα όπως την 

καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, την εκπαίδευση για την 

σεξουαλικότητα και για τις σχέσεις, καθώς και την εκπαίδευση σχετικά με την 

ισότητα των φύλων·" 

 
αιτ. σκ. ΙΖ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "συμπεριλαμβανομένων των νέων με 

αναπηρία ή προβλήματα διανοητικής υγείας καθώς και των νέων που 

αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΔΜ/LGBTI" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ALDE: 

§ 16 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "θρησκευτικών κοινοτήτων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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10. Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 

ύπαιθρο; 

Έκθεση: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 498, 83, 35 

2/ΟΚ + 383, 197, 32 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 442, 148, 27 

2/ΟΚ + 343, 221, 37 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 509, 86, 13 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 483, 105, 27 

2/ΟΚ + 335, 269, 9 

3/ΟΚ + 558, 41, 12 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 581, 21, 6 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 355, 246, 8 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 486, 94, 26 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 529, 50, 23 

2/ΟΚ + 441, 142, 21 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 574, 27, 1 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 284, 309, 2 

3 +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 514, 73, 13 

2/ΟΚ + 309, 283, 4 

3/ΟΚ + 470, 117, 5 

4/ΟΚ + 307, 284, 3 

5/ΟΚ + 308, 281, 3 

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 400, 169, 24 

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.  διορθωτικό 

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 467, 94, 32 

4/ΟΚ + 438, 108, 41 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

5/ΟΚ - 202, 320, 71 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  

5 +  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 466, 45, 62 

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 467, 81, 22 

4 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 424, 128, 5 

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 232, 307, 15 

§ 75 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 252, 298, 0 

§ 77 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 291, 213, 40 

§ 78 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 82 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ. H § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 451, 95, 3 

3/ΟΚ + 441, 102, 2 

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 -  

αιτ. σκ. ΙΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

αιτ. σκ. Κ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 240, 256, 38 

2/ΟΚ - 185, 312, 33 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ.  

Συντάκτης  ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΚΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 177, 289, 62 

αιτ. σκ. ΚΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΚΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ. ΚΗ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΛΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 +  

αιτ. σκ. ΛΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2/ΗΨ + 336, 190, 0 

3/ΟΚ - 235, 275, 7 

Ψηφοφορία: ψήφισμα  (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 237, 201, 67 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 34 

ENF: §§ 11, 12 (2ο μέρος), 21, 48 (διορθωτικό) (3ο μέρος, 4ο και 5ο μέρος), 59 (3ο 

μέρος), 67 (3ο μέρος), 77 (2ο μέρος), αιτ. σκ. Θ (2ο και 3ο μέρος), Κ, ΚΑ (2ο 

μέρος), ΛΕ (3ο μέρος) 

S&D: §§ 2, 5, 10, 30, 40, αιτ. σκ. ΙΗ 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, αιτ. σκ. ΚΖ 

GUE/NGL: αιτ. σκ. ΙΔ 

ALDE: §§ 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, αιτ. σκ. H, ΙΗ, Κ, ΚΑ, ΚΖ, ΚΗ 

PPE: §§ 26, 41, 65, 68, 78, 82, αιτ. σκ. Κ, ΚΖ, ΛΕ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 1 

1ο μέρος "καλεί όλα τα κράτη μέλη να δώσουν στους νεαρούς γεωργούς μακροπρόθεσμες 

προοπτικές προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου, να 

θέσουν σε εφαρμογή μια σφαιρική στρατηγική ανανέωσης των γενεών και, προς 

τούτο, να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα ΚΓΠ 

για την υποστήριξη των νέων σε ηλικία γεωργών και την εγκατάσταση νέων 

γεωργών, και εκτός οικογενειακού πλαισίου, κυρίως με τα μέτρα του Ι και του ΙΙ 

πυλώνα για την ενίσχυση των νέων σε ηλικία γεωργών, και επίσης να 

διευκολύνουν την εγκατάσταση και την επιχειρηματικότητα νέων γεωργών ηλικίας 

άνω των 40 ετών·" 

2ο μέρος "σημειώνει επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να συμπληρώνονται με διατάξεις 

των εθνικών πολιτικών και να είναι συμβατά με αυτές (σχετικά με την έγγειο 

ιδιοκτησία, φορολογική και κοινωνική πολιτική, κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της 

στήριξης βάσει των άρθρων 50 και 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·" 

 
§ 27 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 36 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 70 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Ι 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "μικρών και οικογενειακών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. ΙΑ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις 

όσον αφορά την παραγωγή και ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, τη 

βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, και είναι 

ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της κοινωνίας και της γεωργίας, να 

αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 

ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα του τομέα" 

2ο μέρος "και να επανεξετασθούν οι στόχοι μιας πραγματικά δημόσιας πολιτικής, η οποία 

είναι προς το συμφέρον όλων, κάτι που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· " 
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αιτ. σκ. ΙΕ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι από μελέτες έχει προκύψει ότι οι άμεσες ενισχύσεις μέσω 

του πυλώνα Ι δεν οδηγούν σε άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ωστόσο 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρησή τους και στην παραμονή των γεωργών 

στη γη τους·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η στήριξη της εν λόγω πολιτικής ανακληθεί, το 30% 

των ευρωπαίων γεωργών θα αναγκαστεί να σταματήσει τις δραστηριότητές του και 

να εγκαταλείψει τον γεωργικό τομέα· εκτιμώντας ότι οι εν λόγω ενισχύσεις 

εγγυώνται την επιβίωση των μικρών γεωργών και της υπαίθρου·" 

 
αιτ. σκ. Κ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εκτίμηση επιπτώσεων της TTIP που εκπονήθηκε 

από την Επιτροπή επισημαίνεται ότι είναι περισσότερο ευάλωτες οι κατεξοχήν 

αγροτικές περιοχές που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και 

έχουν περιορισμένες εναλλακτικές· " 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαιθρος και οι θέσεις απασχόλησης του γεωργικού 

τομέα απειλούνται από την τάση απομάκρυνσης από παραδοσιακά γεωργικά 

μοντέλα, η οποία θα επέλθει λόγω της εν λόγω συμφωνίας·" 

 
αιτ. σκ. ΚΔ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές 

περιοχές πρέπει να εντάσσεται σε μια βιώσιμη πολιτική που να είναι 

προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες περιοχές και να περιλαμβάνει τη διατήρηση 

και ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που συνδέονται 

έμμεσα με τη γεωργία και τη δασοκομία, καθώς και αγροτικών δραστηριοτήτων, 

που ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών " 

2ο μέρος "τόσο κοινωνικά όσο και από την άποψη της αλληλεγγύης και της αναβάθμισης 

του περιβάλλοντος·" 

 
αιτ. σκ. ΚΗ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "ιδίως" και "στις μικρές 

οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 75 

1ο μέρος "θεωρεί απαραίτητο να ζητηθεί από τις δημόσιες αρχές η δημιουργία 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συνδρομής στη διαχείριση των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η ευρωπαϊκή 

γεωργία" 

2ο μέρος "και να σταματήσει η χρήση παρωχημένων παραδοσιακών μεθόδων·" 

 
ALDE: 

§ 3 

1ο μέρος "παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υποστήριξη που παρέχουν σε 

μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, ιδίως μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης της 

αναδιανεμητικής ενίσχυσης·" 

2ο μέρος "τα παροτρύνει επίσης να θεσπίσουν μηχανισμούς πριμοδότησης για τις 

εκμεταλλεύσεις που έχουν αποτελεσματική οργάνωση και για εκείνες που 

χρησιμοποιούν νομικά μέσα συγκέντρωσης μεταξύ εκμεταλλεύσεων·" 
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§ 30 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "χωρίς ωστόσο να τεθεί υπό 

αμφισβήτηση η στήριξη του πρώτου πυλώνα ο οποίος επίσης θα πρέπει να 

αναδιοργανωθεί, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλισθεί η καλύτερη 

λειτουργία και μεγαλύτερη σταθερότητα των αγορών," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 2 

1ο μέρος "σημειώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο 

της ΚΓΠ διατίθεται στις πλουσιότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με μόλις το 13% 

των δικαιούχων να λαμβάνει το 74% των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ το 2014·" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι το γεγονός αυτό δεν συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

στον γεωργικό τομέα, δεδομένου ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ένταση εργασίας και το 53 % των εργαζομένων 

του τομέα απασχολούνται σε εκμεταλλεύσεις που θεωρούνται ότι είναι μικρού 

οικονομικού μεγέθους· ζητεί καλύτερη κατανομή των ενισχύσεων της ΚΓΠ στους 

μικρούς γεωργούς·" 

 
§ 5 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την 

δυνατότητα χορήγησης των συνδεδεμένων πληρωμών, οι οποίες, συμβάλλοντας 

στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της παραγωγής σε συγκεκριμένο μέρος, 

εξασφαλίζουν την απασχόληση στις μειονεκτούσες περιοχές, και καλεί τα κράτη 

μέλη να αυξήσουν το μερίδιο αυτού του τύπου στήριξης στους ενεργούς γεωργούς, 

να την καταστήσουν πιο ευέλικτη και να την αξιοποιήσουν περαιτέρω για τον 

καλύτερο εφοδιασμό της Ένωσης σε πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, πρώτες ύλες 

για τις οποίες η Ένωση εξαρτάται από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες·" 

2ο μέρος "προτείνει περαιτέρω ότι το ύψος της προαιρετικής συνδεδεμένης πληρωμής θα 

μπορούσε να αναπροσαρμοστεί σε συνάρτηση με το επίπεδο απασχόλησης της 

σχετικής καλλιέργειας, στηρίζοντας έτσι περισσότερο τις παραγωγές που 

αξιοποιούν μεγαλύτερο αριθμό εργατικού δυναμικού·" 

 
§ 20 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "αποτελεί ήδη στόχο της ΚΓΠ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 51 

1ο μέρος "υπογραμμίζει επίσης ότι οι άμεσες ενισχύσεις μετά το 2020 πρέπει να 

εξακολουθήσουν να αποτελούν μέσο της ΚΓΠ για τη στήριξη και σταθεροποίηση 

των γεωργικών εισοδημάτων, την αντιστάθμιση του κόστους που σχετίζεται με την 

τήρηση των υψηλών προτύπων της ΕΕ (σε σχέση με τις μεθόδους παραγωγής, 

ιδίως τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις), καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής 

παραγωγής στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές· επισημαίνει, συνεπώς, ότι οι 

άμεσες ενισχύσεις πρέπει να εξυπηρετούν τη διασφάλιση της οικονομικής 

σταθερότητας της γεωργίας, καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων και του 

περιβάλλοντος·" 

2ο μέρος "επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εξίσωση των ποσών άμεσης ενίσχυσης είναι 

απαραίτητη για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της 

ΕΕ, καθώς και για την βιώσιμη χρήση των γεωργικών πόρων σε επίπεδο ΕΕ·" 
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EFDD: 

§ 71 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "και ο τοπικός ιδιωτικός τομέας" 

και " όπως οι συνδέσεις δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών" 

2ο μέρος "και ο τοπικός ιδιωτικός τομέας" 

3ο μέρος "όπως οι συνδέσεις δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών" 

 

 
ENF: 

§ 12 

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

συστήματα ποιότητας, οι γεωγραφικές ενδείξεις και η βιολογική γεωργία 

αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής 

και πιθανώς να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στην ύπαιθρο, και έτσι θα 

πρέπει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να αναπτυχθούν, προκειμένου να 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διατηρηθεί ο πολιτισμός και η 

ταυτότητα της περιφέρειας·" 

 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 77 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "που διευκολύνουν την 

κοινωνικοοικονομική ένταξη των διακινούμενων εργαζομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των εποχιακά απασχολούμενων γυναικών, των 

μεταναστών και των προσφύγων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "διαχείρισης κινδύνου", "και του 

πυλώνα ΙΙ", "των κινδύνων" και "και του πυλώνα ΙΙ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 38 

1ο μέρος "ή είναι σε αγρανάπαυση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, PPE: 

§ 14 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης εστιάζουν πολύ 

λιγότερο σε κοινωνικά έργα που ευνοούν την απασχόληση, σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013, και ότι αυτό 

οφείλεται στην επιλογή των μέτρων που προέκριναν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξής τους και στα μικρότερα κονδύλια που 

έχουν διατεθεί στα μέτρα τόνωσης της απασχόλησης·" 

2ο μέρος "καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις επιλογές τους και ζητεί 

να επιδειχθεί μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής·" εκτός 

από τις λέξεις "καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις επιλογές 

τους και" 

3ο μέρος "καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις επιλογές τους και" 
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§ 15 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "ότι το επίπεδο πολυπλοκότητας 

των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης περιορίζει σημαντικά τη χρήση των 

πόρων του ΕΓΤΑΑ και δημιουργεί προσκόμματα στα έργα που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας" και "και οικονομικών" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι το επίπεδο πολυπλοκότητας των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 

περιορίζει σημαντικά τη χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ και δημιουργεί 

προσκόμματα στα έργα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας" 

3ο μέρος "και οικονομικών" 

 
§ 50 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "για να διορθώσει τις ασταθείς 

επιδράσεις των αγορών σε περίπτωση αδυναμίας τους, και", "ώστε να επιτευχθεί 

ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης", "οι οποίοι βασιζόμενοι για 

παράδειγμα κυρίως στις αντικυκλικές ενισχύσεις, θα μπορούν να επωφελούνται 

από δικαιότερες τιμές" και "ότι πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο της χρηματοδότησης 

για μέτρα που στοχεύουν στην σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και" 

2ο μέρος "για να διορθώσει τις ασταθείς επιδράσεις των αγορών σε περίπτωση αδυναμίας 

τους, και" 

3ο μέρος "ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης" 

4ο μέρος "οι οποίοι βασιζόμενοι για παράδειγμα κυρίως στις αντικυκλικές ενισχύσεις, θα 

μπορούν να επωφελούνται από δικαιότερες τιμές" 

5ο μέρος "ότι πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο της χρηματοδότησης για μέτρα που στοχεύουν 

στην σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και" 

 

 
αιτ. σκ. H 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έπληξε όλες τις περιοχές της 

Ευρώπης, περισσότερο όμως την ύπαιθρο·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω περιοχές υπέστησαν πρωτοφανή καταστροφή 

εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας·" 

 

 
αιτ. σκ. ΙΗ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "και ότι οι μικρές και μεσαίες 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι γενικά πιο διαφοροποιημένες, καινοτόμες και 

ιδιαίτερα ευέλικτες, είναι συχνά καλά οργανωμένες ως προς την σύσταση ομάδων 

παραγωγών και συνεταιρισμών και τείνουν να είναι πιο ανθεκτικές, να 

προσαρμόζονται πιο εύκολα στις επιπτώσεις της κρίσης, να προσφέρουν οφέλη 

στις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται," 

2ο μέρος "και ότι οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι γενικά πιο 

διαφοροποιημένες, καινοτόμες και ιδιαίτερα ευέλικτες, είναι συχνά καλά 

οργανωμένες ως προς την σύσταση ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και 

τείνουν να είναι πιο ανθεκτικές, να προσαρμόζονται πιο εύκολα στις επιπτώσεις 

της κρίσης, να προσφέρουν οφέλη στις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται," εκτός 

από τις λέξεις " και τείνουν να είναι πιο ανθεκτικές, να προσαρμόζονται πιο 

εύκολα στις επιπτώσεις της κρίσης," 

3ο μέρος "και τείνουν να είναι πιο ανθεκτικές, να προσαρμόζονται πιο εύκολα στις 

επιπτώσεις της κρίσης," 
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αιτ. σκ. ΛΒ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό καλλιεργειών μαζικής βιομηχανικής" 

2ο μέρος "και την αντικατάσταση των τοπικών φυτικών ποικιλιών και μέσων βιοπορισμού 

από φυτικές ποικιλίες και μέσα βιοπορισμού βιομηχανικού χαρακτήρα·" 

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές ζωικές φυλές και 

φυτικές ποικιλίες στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη στήριξη των 

περιφερειακών πηγών εισοδήματος και των τοπικών προϊόντων·" 

 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

1ο μέρος "εκτιμά ότι, για να μπορούν να λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας, οι τιμές 

παρέμβασης πρέπει να αναπροσαρμόζονται σε τακτική βάση σε συνάρτηση με την 

εξέλιξη του κόστους παραγωγής, ούτως ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στα 

έσοδα και στη βιωσιμότητα της δραστηριότητας των παραγωγών " 

2ο μέρος "καθώς και στην απασχόληση" 

3ο μέρος "καλεί την ΕΕ να προβλέψει εργαλεία πρόληψης, όπως το παρατηρητήριο της 

αγοράς γάλακτος, σε όλους τους μεγάλους κλάδους παραγωγής με σκοπό την 

παρακολούθηση της αγοράς, γεγονός που θα βοηθούσε στην καθοδήγηση της 

παραγωγής και στην παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσεων χάρη σε ευέλικτα, 

άμεσης δράσης εργαλεία διαχείρισης της αγοράς, τα οποία θα ενεργοποιούνται 

εφόσον κριθεί αναγκαίο·" 

 

 
§ 40 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "οι οποίες", "επειδή είναι", "γενικά 

πιο διαφοροποιημένες, πιο οικονομικές και αυτόνομες, καθώς και μεταφέρονται 

ευκολότερα," και "είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας με βάση την επικράτεια και " 

2ο μέρος "οι οποίες" 

3ο μέρος "επειδή είναι" 

4ο μέρος "γενικά πιο διαφοροποιημένες, πιο οικονομικές και αυτόνομες, καθώς και 

μεταφέρονται ευκολότερα," 

5ο μέρος " είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και 

θέσεων εργασίας με βάση την επικράτεια και" 

 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "να εφαρμόσει μια πολιτική η 

οποία" και "ανταγωνιστικό και" 

2ο μέρος "να εφαρμόσει μια πολιτική η οποία" 

3ο μέρος "ανταγωνιστικό και" 
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αιτ. σκ. ΙΘ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "στο πλαίσιο μιας κοινής γεωργικής 

πολιτικής που είναι προσανατολισμένη στην αγορά", "ρυθμιστικά" και "των 

τιμών" 

2ο μέρος "στο πλαίσιο μιας κοινής γεωργικής πολιτικής που είναι προσανατολισμένη στην 

αγορά" 

3ο μέρος "ρυθμιστικά" και "των τιμών" 

 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (διορθωτικό) 

1ο μέρος "είναι της άποψης ότι η εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση πρέπει να παραμείνει η πρωταρχική και κύρια δραστηριότητα της 

μελλοντικής ΚΓΠ," 

2ο μέρος "χωρίς να αγνοούνται οι αγορές εκτός της ΕΕ ·" 

3ο μέρος "θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί να εγκυμονούν πραγματικούς 

κινδύνους αλλά και να προσφέρουν ενδεχομένως ευκαιρίες, για την ευρωπαϊκή 

γεωργία, και πιστεύει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών δεν πρέπει να 

οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των μικρών και μεσαίων 

εκμεταλλεύσεων και να υπονομεύσουν τις τοπικές οικονομίες και θέσεις 

απασχόλησης·" εκτός από τις λέξεις " 

4ο μέρος "αλλά και να προσφέρουν ενδεχομένως ευκαιρίες" 

5ο μέρος "θεωρεί, εν προκειμένω, ότι εμπορικές συμφωνίες όπως η TTIP, η CETA και η 

εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur συνιστούν σημαντική απειλή για τις ευρωπαϊκές 

αγορές γεωργικών προϊόντων και απασχόλησης και θα στραφούν κατά πολιτικών 

που αποσκοπούν στην τόνωση της τοπικής παραγωγής και τη στήριξη των 

γεωργικών μέσων διαβίωσης·" 
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ECR, ENF: 

§ 59 

1ο μέρος "εκτιμά ότι είναι ανάγκη στο μέλλον να συνεχίσουν να αναπτύσσονται 

εδαφικοποιημένα επισιτιστικά συστήματα υψηλής ποιότητας που θα προμηθεύουν 

ακατέργαστα ή μεταποιημένα προϊόντα διατροφής, μέσω της ενθάρρυνσης του 

αισθήματος ευθύνης των πολιτών και μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων –

είτε συνολικά μεταξύ των παραγωγών, των μεταποιητών, των διανομέων και των 

καταναλωτών, είτε μόνο μεταξύ των παραγωγών και των ενώσεων των 

καταναλωτών, είτε συγκεντρώνοντας κατά κάποιο τρόπο όλους τους οικονομικούς 

παράγοντες του αγροδιατροφικού κλάδου και του γαστρονομικού τουρισμού –, σε 

ποιοτικές και συμβατικές διεργασίες με σκοπό την επισιτιστική και υγειονομική 

ασφάλεια αλλά και την δίκαιη αμοιβή, έτσι ώστε οι γεωργοί να μπορούν να 

βιοπορίζονται αξιοπρεπώς από το επάγγελμά τους και να διατηρούν την 

απασχόληση στην εκμετάλλευσή τους· θεωρεί ότι τέτοια επισιτιστικά συστήματα 

θα μπορούσαν πιο συγκεκριμένα να έχουν τη μορφή μικρών αλυσίδων εφοδιασμού 

και/ή τοπικών αγορών χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποτελεί τη μόνη επιλογή·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να διατίθενται περισσότεροι πόροι της ΕΕ για 

την ανάπτυξη και λειτουργία συγκεκριμένων συστημάτων υψηλής επισιτιστικής 

ποιότητας καθώς και για την περαιτέρω εξέλιξη της παγκοσμίου φήμης 

ευρωπαϊκής γαστρονομίας·" 

3ο μέρος "εκτιμά ότι είναι αναγκαίο, για τον σκοπό αυτό, να αναπροσαρμοστεί το 

νομοθετικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να μπορούν οι τοπικές αρχές 

να δίνουν προτεραιότητα στις τοπικές παραγωγές·" 
  

 
§ 67 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο της παρούσας 

κρίσης στην γεωργία, συγκεκριμένα όσον αφορά την απώλεια θέσεων 

απασχόλησης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 

τον τρόπο με τον οποίο η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μπορεί να βελτιωθεί 

ώστε ο κλάδος να μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να παραγάγει 

προστιθέμενη αξία, η οποία θα κατανέμεται δίκαια σε όλους τους τομείς της 

γεωργίας και της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων, εξασφαλίζοντας τον υγιή 

ανταγωνισμό και ελαχιστοποιώντας τη ζημία από το κοινωνικό ντάμπινγκ και από 

τις συνθήκες επισφαλούς και μη τυποποιημένης απασχόλησης που επηρεάζουν 

δυσανάλογα ορισμένες ομάδες· σημειώνει ότι πολλά μέλη οικογενειακών 

εκμεταλλεύσεων δεν έχουν κοινωνικό καθεστώς ή νομική αναγνώριση ή δεν 

καλύπτονται από σύστημα κοινωνικής προστασίας· τονίζει ότι οι γεωργικές 

επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική εργατική και κοινωνική 

νομοθεσία· φρονεί ότι η εισαγωγή συμπληρωματικών προϋποθέσεων για τις 

πληρωμές του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ θα αυξήσει σημαντικά τον διοικητικό 

φόρτο για τους γεωργούς και θα περιορίσει το δυναμικό τους για τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης·" 

2ο μέρος "ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, παράλληλα με τις αρχές 

διαχείρισης, και καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να εγγυηθούν τα 

κοινωνικά δικαιώματα των γεωργών, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη 

γεωργία, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, καλύπτονται από τα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας·" 

3ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία 2014/36/ΕΕ για την εποχιακή 

εργασία στο εθνικό τους δίκαιο·" 

4ο μέρος "ζητεί να διατεθούν στις εθνικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας επαρκείς πόροι 

για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων·" 
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ECR, S&D: 

§ 72 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "όπως π.χ. την πανώλη των χοίρων, 

που έπληξε τα κράτη της Βαλτικής και την Πολωνία, τη γρίπη των πτηνών που 

έπληξε τη Γαλλία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

 
GUE/NGL, ENF: 

αιτ. σκ. Θ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγάγει 

την απασχόληση – ιδίως μέσω του ΕΤΣΕ – σε πρωταρχική της προτεραιότητα και 

ότι, υπό αυτές τις συνθήκες," 

2ο μέρος "η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγάγει την απασχόληση – ιδίως μέσω του ΕΤΣΕ – σε 

πρωταρχική της προτεραιότητα και ότι, υπό αυτές τις συνθήκες" εκτός από τις 

λέξεις: " – ιδίως μέσω του ΕΤΣΕ –" 

3ο μέρος " – ιδίως μέσω του ΕΤΣΕ –" 
   

 
ECR, PPE, ENF: 

αιτ. σκ. ΚΑ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί δραστηριοποιούνται σε μια όλο και 

πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά και, κατά συνέπεια, εκτίθενται περισσότερο στην 

αστάθεια των τιμών σε σύγκριση με άλλους τομείς·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες που τελούν επί του παρόντος 

υπό διαπραγμάτευση, όπως η διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και 

επενδύσεων (TTIP), η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά 

(CETA) και η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur, υπονομεύουν τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και συνθηκών στήριξης των μέσων διαβίωσης 

των γεωργών·" 
  

 
ENF, S&D: 

αιτ. σκ. ΛΕ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) παρέχει μεσοπρόθεσμη υποστήριξη στις περιθωριοποιημένες κοινότητες 

στους τομείς της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της 

απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές·" 

2ο μέρος " λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΓΤΑΑ μπορεί να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες 

των προσφύγων και να χρησιμοποιηθεί για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης 

και απόκτησης δεξιοτήτων στους διάφορους τομείς δραστηριότητας στις αγροτικές 

περιοχές·" 

3ο μέρος "μπορεί να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των προσφύγων και" 

 
 

Διάφορα  

Διορθωτικό: αφορά όλες τις  γλώσσες 

 


