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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ εγκρίνεται 

- απορρίπτεται 

↓ καταπίπτει 

Α αποσύρεται 

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

αποχές) 

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

ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα 

χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία 

τροπ. τροπολογία 

ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία 

ΑΤ αντίστοιχο τμήμα 

Δ τροπολογία που διαγράφει 

= ταυτόσημες τροπολογίες 

§ παράγραφος 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180, παράγραφος 1, του Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: διορισμός  + 517, 77, 89 

 

 

2. Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές 

αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης *** 

Σύσταση: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 535, 99, 62 

 

 

 

3. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2017/001 ES/Castilla y León - εξόρυξη - Ισπανία 

Έκθεση: Monika Vana (A8-0248/2017) (απαιτείται πλειοψηφία των μελών που συνθέτουν το 
Κοινοβούλιο και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 602, 86, 9 

 

 

4. Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα 

Έκθεση: Marlene Mizzi (A8-0213/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 629, 34, 33 
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5. Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα 

Έκθεση: Bernd Lucke (A8-0235/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 543, 99, 56 

 

 

6. Ο ρόλος του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων 

Έκθεση: Renata Briano (A8-0221/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 599, 33, 67 

 

 

7. Προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων 

Έκθεση: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (απαιτείται πλειοψηφία των μελών που συνθέτουν το 

Κοινοβούλιο) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 558, 69, 73 

 

 

8. Κοινά ελάχιστα πρότυπα του αστικού δικονομικού δικαίου 

Έκθεση: Emil Radev (A8-0210/2017) (απαιτείται πλειοψηφία των μελών που συνθέτουν το 
Κοινοβούλιο) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 545, 79, 71 
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9. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I 

Έκθεση: Sorin Moisă (A8-0185/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

8 EFDD ΟΚ - 96, 583, 20 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 6 επιτροπή ΟΚ + 575, 76, 46 

Κοινή δήλωση 7 επιτροπή  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 8 
 

10. Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες 

επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ***I 

Έκθεση: Hugues Bayet και Evelyn Regner (A8-0227/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

68 EFDD ΟΚ - 43, 625, 30 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής- 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-7 

9-15 

17 

19 

21-25 

27 

29-31 

33-44 

47-48 

50-58 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 8 επιτροπή ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αρμόδιας επιτροπής- 

χωριστές ψηφοφορίες 
1 +  

2/ΗΨ - 326, 367, 3 

20 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 389, 300, 6 

Άρθρο 48 β, § 1, 

εδάφιο 1 

60 EFDD ΟΚ - 313, 381, 2 

75 GUE/NGL  -  

26 επιτροπή  +  

Άρθρο 48 β, § 3, 

εδάφιο 1 

61αναθ. EFDD ΟΚ - 313, 382, 1 

76 GUE/NGL  -  

28 επιτροπή  +  

Άρθρο 48 β, § 5, 

στοιχείο α 

62 EFDD ΟΚ - 313, 380, 3 

77 GUE/NGL  -  

32 επιτροπή  +  

Άρθρο 48 β, § 2 63 EFDD  -  

64 EFDD  -  

65 EFDD ΟΚ + 374, 320, 2 

Άρθρο 48 β, § 3, μετά 

το εδάφιο 3 

83 S&D ΗΨ + 353, 331, 14 

45 επιτροπή  ↓  

Άρθρο 48 β, § 3, μετά 

το εδάφιο 3 

84 S&D ΟΚ - 284, 392, 21 

85 S&D ΟΚ - 330, 356, 10 

69αναθ. PPE ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 372, 211, 113 

2 +  

46 επιτροπή ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

1 ↓  

2 ↓  

Άρθρο 48 β, § 3, μετά 

το εδάφιο 3 

86 S&D ΟΚ - 332, 353, 11 

70αναθ. PPE ΗΨ + 346, 211, 133 

49 επιτροπή  ↓  

Άρθρο 48 β, § 3, μετά 

το εδάφιο 3 

81 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη 1 71 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη 6 16 επιτροπή  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Αιτιολογική σκέψη 9 18 επιτροπή  +  

73 GUE/NGL  ↓  

59 EFDD ΟΚ ↓  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 9 

82 S&D ΗΨ + 355, 334, 7 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 534, 98, 62 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες  59, 60, 61, 62, 65, 68 

S&D: τροπολογίες  84, 85, 86 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 8 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Η πρωτοβουλία BEPS δεν κατόρθωσε 

να ικανοποιήσει τη δέσμευση που ανέλαβαν οι υπουργοί Οικονομικών της G20 στην 

Αγία Πετρούπολη τον Σεπτέμβριο του 2013, όταν δήλωσαν ότι «τα κέρδη θα πρέπει 

να φορολογούνται όπου εκτελούνται οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες 

παράγουν τα κέρδη αυτά και όπου δημιουργείται αξία19α. Η αδυναμία της 

διαδικασίας BEPS να εκπληρώσει τους αρχικούς της στόχους υπογραμμίζει τη 

σημασία της αυξημένης υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για όλες τις πολυεθνικές." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 20 
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1ο μέρος "Περιπτώσεις παράβασης από επιχειρήσεις και υποκαταστήματα όσον αφορά τις 

απαιτήσεις δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, που οδηγούν σε κυρώσεις 

από τα κράτη μέλη, βάσει της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, θα πρέπει να καταγράφονται σε 

δημόσιο μητρώο υπό τη διαχείριση της Επιτροπής." 

2ο μέρος "Οι κυρώσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διοικητικά 

πρόστιμα ή αποκλεισμό από δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών και από 

τη χορήγηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης." 

 

S&D: 

τροπολογία 46 

1ο μέρος "Τα κράτη μέλη θέτουν ως προϋπόθεση για την παράλειψη αυτή τη χορήγηση 

άδειας από την αρμόδια εθνική αρχή. Η επιχείρηση ζητεί κάθε έτος νέα άδεια από 

την αρμόδια αρχή, η οποία λαμβάνει απόφαση επί τη βάσει νέας αξιολόγησης της 

κατάστασης." 

2ο μέρος "Όταν οι πληροφορίες που παραλείπονται δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με την 

απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α, γίνονται αμέσως δημόσια διαθέσιμες." 

 
τροπολογία 69 

1ο μέρος "Τα κράτη μέλη θέτουν ως προϋπόθεση για την παράλειψη αυτή τη χορήγηση 

άδειας από την αρμόδια εθνική αρχή. Η επιχείρηση ζητεί κάθε έτος νέα άδεια από 

την αρμόδια αρχή, η οποία λαμβάνει απόφαση επί τη βάσει νέας αξιολόγησης της 

κατάστασης." 

2ο μέρος "Όταν οι πληροφορίες που παραλείπονται δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με την 

απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α, γίνονται αμέσως δημόσια διαθέσιμες. Μετά 

το τέλος της περιόδου μη δημοσιοποίησης, η επιχείρηση οφείλει επίσης να 

γνωστοποιεί αναδρομικά, με τη μορφή αριθμητικού μέσου όρου, τις πληροφορίες 

που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου για τα προηγούμενα έτη που 

καλύπτονταν από την περίοδο μη δημοσιοποίησης." 
 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες  66, 67, 74, 78, 79 και 80 αποσύρθηκαν. 
 

 

11. Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I 

Έκθεση: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

Πρόταση απόρριψης 24 ENF ΟΚ - 79, 585, 23 

Προσωρινή συμφωνία  

Προσωρινή συμφωνία 22 επιτροπή ΟΚ + 566, 96, 28 

Δήλωση της 

Επιτροπής 

23 επιτροπή  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 
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ENF: τροπολογία 24 
 

 

12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του Γενικού Προϋπολογισμού 2017: 

Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016 

Έκθεση: Jens Geier (A8-0229/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 1 S&D ΗΨ + 553, 107, 31 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 648, 13, 33 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 556, 79, 61 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 9 
 

 

13. Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και 

τις επιχειρήσεις 

Έκθεση: Pascal Durand (A8-0214/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα  

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 662, 32, 2 

 

 

 

14. Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο 

εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας 

Έκθεση: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 541, 32, 119 
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15. Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας 

Έκθεση: Hilde Vautmans (A8-0191/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

 + Τροποποιήθηκε 

προφορικά 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 530, 147, 19 

 

Διάφορα 

Η εισηγήτρια προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4: 

"4. τονίζει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται ανάθεση δραστηριοτήτων σε ΙΕΑ που θα συνεπαγόταν τη 

χρήση βίας και/ή την ενεργό συμμετοχή σε εχθροπραξίες, εκτός από περιπτώσεις αυτοάμυνας και 

ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε ΙΕΑ να λαμβάνουν μέρος σε ή να 

διεξάγουν ανακρίσεις· τονίζει ότι, στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, θα πρέπει να 

δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, των οποίων οι ΙΕΑ μπορούν 

να αποτελέσουν μόνο συμπλήρωμα χωρίς να διαθέτουν καμία εξουσία επί των στρατηγικών 

αποφάσεων· τονίζει ότι η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 

πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση, με σαφώς καθορισμένους στόχους που μπορούν να 

επαληθευτούν με συγκεκριμένους δείκτες, να διαθέτει πλήρη και αναλυτικό προϋπολογισμό 

καθώς και μια συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης, και να διέπεται από έναν αυστηρό 

κώδικα δεοντολογίας· επισημαίνει ότι το έργο των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων 

ασφαλείας στο εξωτερικό έχει θεμελιώδη σημασία για τη διατήρηση της ειρήνης και την πρόληψη 

των συγκρούσεων, καθώς και για την επακόλουθη κοινωνική ανασυγκρότηση και εθνική 

συμφιλίωση·” 
 

 

16. Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση 

Έκθεση: Νεοκλής Συλικιώτης (A8-0224/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

αντικατάστασης 

2 ENF ΟΚ - 65, 622, 4 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 335, 344, 11 

§ 6 1 άνω των 76 

βουλευτών 

 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 375, 298, 21 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 408, 277, 5 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 306, 375, 8 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 351, 316, 24 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 276, 405, 7 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 518, 153, 23 

2/ΟΚ + 446, 213, 28 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 547, 78, 65 

2/ΟΚ + 386, 273, 32 

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 652, 19, 19 

2/ΟΚ + 474, 165, 52 

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

(Επιτροπή EMPL) 

ΟΚ + 504, 111, 59 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 2 

S&D: §§ 31, 34, 45 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Députés: §§ 5, 6, 10, 46, 58 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Βουλευτές: 

§ 9 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και 

ασφάλειας" και "οι χαμηλές διοικητικές επιβαρύνσεις για τους εργοδότες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  

 
§ 24 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να γίνεται κατάχρησή τους με τρόπο ώστε να μετατρέπονται σε μηχανισμούς 

ελέγχου της μετανάστευσης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 27 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 31 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας για την 

απόσπαση εργαζομένων, και να επανεξετάσει την οδηγία για τους εργαζόμενους 

μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης ώστε να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη 

κοινωνικά δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους" 

2ο μέρος "και συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο·" 

 
§ 34 

1ο μέρος "θεωρεί ότι, δεδομένου του αριθμού των εργαζομένων, ιδίως των νέων, που 

εγκαταλείπουν σήμερα τις χώρες καταγωγής τους με προορισμό άλλα κράτη μέλη 

προς αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, είναι επειγόντως αναγκαίο να 

αναπτυχθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των 

κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων για όλους ανεξαιρέτως τους 

εργαζομένους· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 

περαιτέρω την επαγγελματική κινητικότητα στην ΕΕ, τηρώντας παράλληλα την 

αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και της εγγύησης των μισθών και των κοινωνικών 

προτύπων και εξασφαλίζοντας πλήρη δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών 

δικαιωμάτων·" 

2ο μέρος "καλεί κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές 

απασχόλησης για την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ίσων μισθών στον ίδιο 

τόπο εργασίας·" 

 
§ 45 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία 

και την ψευδή αυτοαπασχόληση και όλες τις μορφές παράνομης απασχόλησης οι 

οποίες συνιστούν πρακτικές που υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα και τα 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η αποτροπή των συμβάσεων μηδενικών ωρών 

εργασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις μελλοντικές πολιτικές 

απασχόλησης·" 
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