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Τροπολογία 1
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία 
έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το 
πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης 
της, το οποίο συνάφθηκε με το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), και ότι έχει 
ξεκινήσει να αποπληρώνει τα χρέη της 
πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες 
τους·

Or. de

Τροπολογία 2
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδηλωμένος
στόχος των αρχών της ΕΕ είναι η υποβολή 
μιας τελικής δέσμης διαπραγμάτευσης 
στο πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιομορφίες και οι προσδοκίες 
της Ισλανδίας, διαφυλάσσοντας όμως 
πλήρως τις αρχές και το κεκτημένο της
Ένωσης·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι ο στόχος των αρχών 
της ΕΕ είναι να ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία με τις 
οποίες επιδιώκεται να υιοθετήσει πλήρως
η Ισλανδία το κεκτημένο της ΕΕ αφού 
όμως ληφθούν δεόντως υπόψη τόσο οι 
επιδόσεις όσο και οι ιδιομορφίες της 
χώρας αυτής·

Or. fr

Τροπολογία 3
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδηλωμένος 
στόχος των αρχών της ΕΕ είναι η υποβολή 
μιας τελικής δέσμης διαπραγμάτευσης στο 
πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνονται υπόψη 
οι ιδιομορφίες και οι προσδοκίες της 
Ισλανδίας, διαφυλάσσοντας όμως πλήρως 
τις αρχές και το κεκτημένο της Ένωσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδηλωμένος 
στόχος των αρχών της ΕΕ είναι η υποβολή 
μιας τελικής δέσμης διαπραγμάτευσης στο 
πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνονται υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά της και οι 
προσδοκίες της Ισλανδίας, 
διαφυλάσσοντας όμως πλήρως τις αρχές 
και το κεκτημένο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 4
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει το άνοιγμα σημαντικού 
αριθμού κεφαλαίων προς διαπραγμάτευση, 
επισημαίνοντας την επαρκή πρόοδο στο 
πλαίσιο της διαδικασίας προχώρησης·
ενθαρρύνει την Ισλανδία να συνεχίσει να 
εργάζεται για την τήρηση των κριτηρίων 
αναφοράς κλεισίματος για τα κεφάλαια 
εφαρμογής· θεωρεί σημαντική τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για 
συμπλήρωση των διαπραγματεύσεων 
όταν αμφότερες οι πλευρές θα είναι 
προετοιμασμένες και κατόπιν ενδελεχούς 
εξέτασης όλων των υπολοίπων κεφαλαίων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία 
σε σχέση με την προσχώρηση της χώρας 
αυτής·

2. χαιρετίζει το άνοιγμα σημαντικού 
αριθμού κεφαλαίων προς διαπραγμάτευση, 
επισημαίνοντας την επαρκή πρόοδο στο 
πλαίσιο της διαδικασίας προχώρησης·
ενθαρρύνει την Ισλανδία να συνεχίσει να 
εργάζεται για την τήρηση των κριτηρίων 
αναφοράς κλεισίματος για τα κεφάλαια 
εφαρμογής· θεωρεί σημαντικό να ανοίξουν 
όλα τα υπολειπόμενα ουσιαστικά κεφάλαια 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι 
δυνατόν να εξετασθούν τα υπόλοιπα 
θέματα στις διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 5
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει το άνοιγμα σημαντικού 
αριθμού κεφαλαίων προς διαπραγμάτευση, 
επισημαίνοντας την επαρκή πρόοδο στο 
πλαίσιο της διαδικασίας προχώρησης·
ενθαρρύνει την Ισλανδία να συνεχίσει να 
εργάζεται για την τήρηση των κριτηρίων 
αναφοράς κλεισίματος για τα κεφάλαια 
εφαρμογής· θεωρεί σημαντική τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για 
συμπλήρωση των διαπραγματεύσεων όταν 
αμφότερες οι πλευρές θα είναι 
προετοιμασμένες και κατόπιν ενδελεχούς 
εξέτασης όλων των υπολοίπων κεφαλαίων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία 
σε σχέση με την προσχώρηση της χώρας 
αυτής·

2. χαιρετίζει το άνοιγμα σημαντικού 
αριθμού κεφαλαίων προς διαπραγμάτευση, 
επισημαίνοντας την επαρκή πρόοδο στο 
πλαίσιο της διαδικασίας προχώρησης·
ενθαρρύνει την Ισλανδία να συνεχίσει να 
εργάζεται για την τήρηση των κριτηρίων 
αναφοράς κλεισίματος για τα κεφάλαια 
εφαρμογής· θεωρεί σημαντική τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για 
συμπλήρωση των διαπραγματεύσεων όταν 
αμφότερες οι πλευρές θα είναι 
προετοιμασμένες και κατόπιν ενδελεχούς 
εξέτασης όλων των υπολοίπων κεφαλαίων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία 
σε σχέση με την προσχώρηση της χώρας 
αυτής· θα αντιμετώπιζε θετικά το άνοιγμα 
των πιο αμφιλεγόμενων κεφαλαίων πριν 
από τις γενικές βουλευτικές εκλογές για 
να αποφευχθούν τυχόν ανησυχίες και να 
ενισχυθεί περαιτέρω η διαφάνεια της 
διαδικασίας ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 6
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων 
του δημοψηφίσματος συμβουλευτικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στις 20 
Οκτωβρίου 2012 επί των προτάσεων εκ 
μέρους του Συνταγματικού Συμβουλίου για 
τη σύνταξη σχεδίου Συνταγματικής 
πράξης, στο πλαίσιο του οποίου η 

4. λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων 
του δημοψηφίσματος συμβουλευτικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στις 20 
Οκτωβρίου 2012 επί των προτάσεων εκ 
μέρους του Συνταγματικού Συμβουλίου για 
τη σύνταξη σχεδίου Συνταγματικής 
πράξης, στο πλαίσιο του οποίου η 
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πλειοψηφία του πληθυσμού της Ισλανδίας 
εξέφρασε τη βούλησή της να 
χρησιμοποιήσει τις εργασίες του 
Συμβουλίου ως βάση για ένα νέο σχέδιο 
συντάγματος·

πλειοψηφία του πληθυσμού της Ισλανδίας 
εξέφρασε τη βούλησή της να 
χρησιμοποιήσει τις εργασίες του 
Συμβουλίου ως βάση για ένα νέο σχέδιο 
συντάγματος· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ικανοποίησή του για το υψηλό 
ποσοστό συμμετοχής καθώς και για τις 
προσπάθειες να καταστεί γνωστή η 
γνώμη των πολιτών της Ισλανδίας 
σχετικά με αρκετές διαφορετικές πτυχές 
του νέου συντάγματος, 
περιλαμβανομένων και πτυχών που
αφορούν τους φυσικούς πόρους, τις 
σχέσεις μεταξύ κράτους και εκκλησίας 
και το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν 
να διεξάγεται δημοψήφισμα προκειμένου 
να λαμβάνονται αποφάσεις σε ορισμένα 
ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 7
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τις 
θετικές επιδόσεις της στη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 
εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 
συνεργασίας με διεθνείς μηχανισμούς για 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· επισημαίνει με ικανοποίηση 
την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για το Σεβασμό των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων·

5. επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τις 
θετικές επιδόσεις της στη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων των οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων, και στην 
εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 
συνεργασίας με διεθνείς μηχανισμούς για 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· επισημαίνει με ικανοποίηση 
την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για το Σεβασμό των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων· σημειώνει ότι είναι 
απαραίτητο να επικυρωθεί η Σύμβαση 
για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες, η Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
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γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
και η σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την προστασία των 
εθνικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 8
Göran Färm, Ivari Padar, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens 
Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τις 
θετικές επιδόσεις της στη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 
εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 
συνεργασίας με διεθνείς μηχανισμούς για 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· επισημαίνει με ικανοποίηση 
την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για το Σεβασμό των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων·

5. επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τις 
θετικές επιδόσεις της στην υποστήριξη 
αναδυόμενων δημοκρατιών, στη 
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και στην εξασφάλιση ενός υψηλού 
επιπέδου συνεργασίας με διεθνείς 
μηχανισμούς για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει με 
ικανοποίηση την εκπόνηση ενός Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για το Σεβασμό των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 9
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η Ισλανδία θα ωφεληθεί από 
ένα αποτελεσματικό και ανεξάρτητο 
δικαστικό σύστημα και χαιρετίζει την 
πρόοδο σε σχέση με τις πολιτικές κατά της 
διαφθοράς και με στόχο την εφαρμογή των 
συστάσεων της Ειδικής Εξεταστικής 

6. θεωρεί ότι η Ισλανδία θα ωφεληθεί από 
ένα αποτελεσματικό και ανεξάρτητο 
δικαστικό σύστημα και χαιρετίζει την 
πρόοδο σε σχέση με τις πολιτικές κατά της 
διαφθοράς και με στόχο την εφαρμογή των 
συστάσεων της Ειδικής Εξεταστικής 
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Επιτροπής· χαιρετίζει επιπλέον την 
ενδυνάμωση της Αρχής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου·

Επιτροπής του 2010· χαιρετίζει επιπλέον 
την ενδυνάμωση της Αρχής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 10
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η Ισλανδία θα ωφεληθεί από 
ένα αποτελεσματικό και ανεξάρτητο 
δικαστικό σύστημα και χαιρετίζει την 
πρόοδο σε σχέση με τις πολιτικές κατά της 
διαφθοράς και με στόχο την εφαρμογή των 
συστάσεων της Ειδικής Εξεταστικής 
Επιτροπής· χαιρετίζει επιπλέον την 
ενδυνάμωση της Αρχής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου·

6. θεωρεί ότι η Ισλανδία θα ωφεληθεί από 
ένα αποτελεσματικό και ανεξάρτητο 
δικαστικό σύστημα και χαιρετίζει την 
πρόοδο σε σχέση με τις πολιτικές κατά της 
διαφθοράς και με στόχο την εφαρμογή των 
συστάσεων της Ειδικής Εξεταστικής 
Επιτροπής· χαιρετίζει επιπλέον την 
ενδυνάμωση της Αρχής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου· ζητεί να καθιερωθούν κώδικες 
δεοντολογίας για τους δημόσιους 
υπαλλήλους και τους πολιτικούς 
συμβούλους·

Or. en

Τροπολογία 11
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς τις 
ισλανδικές αρχές να εναρμονίσουν τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ όσον 
αφορά το δικαίωμά τους να ψηφίζουν 
στις τοπικές εκλογές στην Ισλανδία·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 12
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει και πάλι την ανησυχία του 
για τις πολιτικές έριδες εντός της 
κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων 
όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και 
εκφράζει την ελπίδα του για μια 
εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο 
της επερχόμενης προεκλογικής 
εκστρατείας για τις κοινοβουλευτικές 
εκλογές που προβλέπονται για την άνοιξη 
του 2013·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 13
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει και πάλι την ανησυχία του 
για τις πολιτικές έριδες εντός της 
κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων
όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και 
εκφράζει την ελπίδα του για μια 
εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο της 
επερχόμενης προεκλογικής εκστρατείας 
για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που 
προβλέπονται για την άνοιξη του 2013·

8. σημειώνει ότι το ζήτημα της 
προσχώρησης στην ΕΕ προκαλεί έντονη 
συζήτηση εντός της κυβέρνησης, των 
πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας 
και εκφράζει την ελπίδα του για μια 
εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο της 
επερχόμενης προεκλογικής εκστρατείας 
για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που 
προβλέπονται για την άνοιξη του 2013·

Or. de
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Τροπολογία 14
Charles Tannock, Robert Atkins

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει και πάλι την ανησυχία του 
για τις πολιτικές έριδες εντός της 
κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων 
όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και 
εκφράζει την ελπίδα του για μια 
εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο της 
επερχόμενης προεκλογικής εκστρατείας 
για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που 
προβλέπονται για την άνοιξη του 2013·

8. επισημαίνει τις πολιτικές έριδες εντός 
της κυβέρνησης και των πολιτικών 
κομμάτων όσον αφορά την ένταξη στην 
ΕΕ και εκφράζει την ελπίδα του για μια 
εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο της 
επερχόμενης προεκλογικής εκστρατείας 
για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που 
προβλέπονται για την άνοιξη του 2013·

Or. en

Τροπολογία 15
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει και πάλι την ανησυχία του 
για τις πολιτικές έριδες εντός της 
κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων 
όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και 
εκφράζει την ελπίδα του για μια 
εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο της 
επερχόμενης προεκλογικής εκστρατείας 
για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που 
προβλέπονται για την άνοιξη του 2013·

8. επισημαίνει και πάλι τις πολιτικές έριδες 
εντός της κυβέρνησης και των πολιτικών 
κομμάτων όσον αφορά την ένταξη στην 
ΕΕ και εκφράζει την ελπίδα του για μια 
εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο της 
επερχόμενης προεκλογικής εκστρατείας 
για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που 
προβλέπονται για την άνοιξη του 2013·

Or. en

Τροπολογία 16
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι 
σημαντικό μερίδιο των Ισλανδών 
τάσσονται υπέρ της συνέχισης των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει 
την χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια και 
περιεκτική διεξαγωγή εκ μέρους της 
κυβέρνησης της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας και τη στήριξη που παρέχει 
για μια συζήτηση σχετικά με την 
προσχώρηση στην ΕΕ, καθώς και τη 
συμμετοχή της κοινωνίας της Ισλανδίας 
στις δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την 
προσχώρηση στην ΕΕ·

9. επισημαίνει τις διακυμάνσεις της 
κοινής γνώμης των Ισλανδών όσον αφορά 
τη συνέχιση των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων και την ένταξη, αυτή 
καθαυτή, στην ΕΕ· χαιρετίζει την 
χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια και 
περιεκτική διεξαγωγή εκ μέρους της 
κυβέρνησης της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας και τη στήριξη που παρέχει 
για μια συζήτηση σχετικά με την 
προσχώρηση στην ΕΕ, καθώς και τη 
συμμετοχή της κοινωνίας της Ισλανδίας 
στις δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την 
προσχώρηση στην ΕΕ· επικροτεί το 
άνοιγμα του Γραφείου Πληροφοριών της 
ΕΕ στο Ρέκιαβικ για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με εποικοδομητική 
συζήτηση όσον αφορά τη λειτουργία της 
ΕΕ και την ένταξη σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 17
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι 
σημαντικό μερίδιο των Ισλανδών 
τάσσονται υπέρ της συνέχισης των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει 
την χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια και 
περιεκτική διεξαγωγή εκ μέρους της 
κυβέρνησης της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας και τη στήριξη που παρέχει 
για μια συζήτηση σχετικά με την 
προσχώρηση στην ΕΕ, καθώς και τη 
συμμετοχή της κοινωνίας της Ισλανδίας 

9. επισημαίνει ότι σημαντικό μερίδιο των 
Ισλανδών τάσσονται υπέρ της συνέχισης 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·
χαιρετίζει την χαρακτηριζόμενη από 
διαφάνεια και περιεκτική διεξαγωγή εκ 
μέρους της κυβέρνησης της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας και τη 
στήριξη που παρέχει για μια συζήτηση 
σχετικά με την προσχώρηση στην ΕΕ, 
καθώς και τη συμμετοχή της κοινωνίας της 
Ισλανδίας στις δημόσιες συζητήσεις και 
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στις δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την 
προσχώρηση στην ΕΕ·

στην τελική απόφαση σχετικά με την 
προσχώρηση στην ΕΕ στο πλαίσιο 
δημοψηφίσματος·

Or. de

Τροπολογία 18
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. χαιρετίζει τη φιλόδοξη πρόθεση της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει συνεχή 
υποστήριξη από τα κράτη μέλη και τους 
πολίτες τους στη διεργασία διεύρυνσης·
θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να 
λάβουν οι πολίτες της ΕΕ σαφείς και 
πλήρως εμπεριστατωμένες πληροφορίες 
σχετικά με τις συνέπειες της 
προσχώρησης της Ισλανδίας και να 
προαχθεί μια τεκμηριωμένη δημόσια 
συζήτηση επί του θέματος αυτού· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να καταβάλουν προσπάθειες 
για τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 19
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εξαίρει την Ισλανδία για τις γενικά 
ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά την 
εφαρμογή των υποχρεώσεών της στα 
πλαίσια του ΕΟΠ· επισημαίνει ότι η 

11. εξαίρει την Ισλανδία για τις γενικά 
ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά την 
εφαρμογή των υποχρεώσεών της στα 
πλαίσια του ΕΟΠ·



AM\922347EL.doc 13/26 PE502.059v01-00

EL

εποπτεύουσα αρχή της ΕΖΕΣ έχει κινήσει 
διαδικασίες κατά της Ισλανδίας ενώπιον 
του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ σε ορισμένες 
υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 20
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. σημειώνει με ικανοποίηση τον 
σχετικό πλούτο της Ισλανδίας και τις 
θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές της·
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι δεν αναμένεται σημαντική 
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
μετά την προσχώρηση και ότι το 
πιθανότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα 
είναι να καταστεί η Ισλανδία καθαρός 
εισφορέας στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ανησυχία τους γιατί η 
εφαρμογή της στρατηγικής της Ισλανδίας 
για την άρση των ελέγχων κεφαλαίου 
παρουσίασε ασθενή πρόοδο και με 
περιορισμένη επιτυχία και υπενθυμίζει ότι 
η άρση των ελέγχων κεφαλαίου αποτελεί 
σημαντική απαίτηση για την προσχώρηση
της χώρας στην ΕΕ· χαιρετίζει σχετικά τη 

13. σημειώνει ότι η εφαρμογή της 
στρατηγικής της Ισλανδίας για τη 
σταδιακή άρση των ελέγχων κεφαλαίου 
παρουσίασε ασθενή πρόοδο και με 
περιορισμένη επιτυχία και υπενθυμίζει ότι 
η άρση των ελέγχων κεφαλαίου αποτελεί 
σημαντική απαίτηση για την προσχώρηση 
της χώρας στην ΕΕ· χαιρετίζει σχετικά τη 
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σύσταση μιας Ad Hoc Ομάδας για την 
άρση των ελέγχων κεφαλαίου της 
Ισλανδίας που συγκροτείται από 
εκπροσώπους της Ισλανδικής κυβέρνησης 
και της Επιτροπής με τη συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
προσβλέπει στα αποτελέσματα των 
εργασιών της Ομάδας αυτής·

σύσταση μιας Ad Hoc Ομάδας για την 
άρση των ελέγχων κεφαλαίου της 
Ισλανδίας που συγκροτείται από 
εκπροσώπους της Ισλανδικής κυβέρνησης 
και της Επιτροπής με τη συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
προσβλέπει στα αποτελέσματα των 
εργασιών της Ομάδας αυτής· τονίζει ότι ο 
δρόμος προς την άρση των ελέγχων 
κεφαλαίου δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο 
τα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί έως 
σήμερα στην αντιμετώπιση της κρίσης 
και δεν πρέπει να προκαλέσει αρνητικές 
επιπτώσεις για το κράτος κοινωνικής 
πρόνοιας, να επιδεινώσει το δείκτη 
δημόσιου χρέους ή να επιβαρύνει 
επιπλέον τους ιδιώτες δανειολήπτες, οι 
οποίοι υπερβαίνουν το 50% του 
πληθυσμού της Ισλανδίας·

Or. de

Τροπολογία 22
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
εφαρμογή της στρατηγικής της Ισλανδίας 
για την άρση των ελέγχων κεφαλαίου 
παρουσίασε ασθενή πρόοδο και με
περιορισμένη επιτυχία και υπενθυμίζει ότι 
η άρση των ελέγχων κεφαλαίου αποτελεί 
σημαντική απαίτηση για την προσχώρηση 
της χώρας στην ΕΕ· χαιρετίζει σχετικά τη 
σύσταση μιας Ad Hoc Ομάδας για την 
άρση των ελέγχων κεφαλαίου της 
Ισλανδίας που συγκροτείται από 
εκπροσώπους της Ισλανδικής κυβέρνησης 
και της Επιτροπής με τη συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
προσβλέπει στα αποτελέσματα των 

13. σημειώνει ότι η εφαρμογή της 
στρατηγικής της Ισλανδίας για την άρση 
των ελέγχων κεφαλαίου παρουσίασε μικρή
πρόοδο εν μέρει εξαιτίας διαρθρωτικών 
περιορισμών, και υπενθυμίζει ότι η άρση 
των ελέγχων κεφαλαίου αποτελεί 
σημαντική απαίτηση για την προσχώρηση 
της χώρας στην ΕΕ· χαιρετίζει σχετικά τη
σύσταση μιας Ad Hoc Ομάδας για την 
άρση των ελέγχων κεφαλαίου της 
Ισλανδίας που συγκροτείται από 
εκπροσώπους της Ισλανδικής κυβέρνησης 
και της Επιτροπής με τη συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
προσβλέπει στα αποτελέσματα των 
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εργασιών της Ομάδας αυτής· εργασιών της Ομάδας αυτής·

Or. en

Τροπολογία 23
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ανησυχία τους γιατί η 
εφαρμογή της στρατηγικής της Ισλανδίας 
για την άρση των ελέγχων κεφαλαίου 
παρουσίασε ασθενή πρόοδο και με 
περιορισμένη επιτυχία και υπενθυμίζει ότι 
η άρση των ελέγχων κεφαλαίου αποτελεί
σημαντική απαίτηση για την προσχώρηση 
της χώρας στην ΕΕ· χαιρετίζει σχετικά τη 
σύσταση μιας Ad Hoc Ομάδας για την 
άρση των ελέγχων κεφαλαίου της 
Ισλανδίας που συγκροτείται από 
εκπροσώπους της Ισλανδικής κυβέρνησης 
και της Επιτροπής με τη συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
προσβλέπει στα αποτελέσματα των 
εργασιών της Ομάδας αυτής·

13. εκφράζει την ανησυχία τους γιατί η 
εφαρμογή της στρατηγικής της Ισλανδίας 
για την άρση των ελέγχων κεφαλαίου 
παρουσίασε ασθενή πρόοδο και με 
περιορισμένη επιτυχία και υπενθυμίζει ότι 
η άρση των ελέγχων κεφαλαίου αποτελεί
μία εκ των απαιτήσεων για την 
προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ· 
χαιρετίζει σχετικά τη σύσταση μιας Ad 
Hoc Ομάδας για την άρση των ελέγχων 
κεφαλαίου της Ισλανδίας που συγκροτείται 
από εκπροσώπους της Ισλανδικής 
κυβέρνησης και της Επιτροπής με τη 
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου και προσβλέπει στα 
αποτελέσματα των εργασιών της Ομάδας 
αυτής·

Or. en

Τροπολογία 24
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 α. επισημαίνει τις αδυναμίες του 
χρηματοπιστωτικού τομέα της Ισλανδίας 
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και τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν 
περαιτέρω οι εποπτικές πρακτικές ώστε 
να ευθυγραμμιστούν σύμφωνα με τη 
διεθνή βέλτιστη πρακτική και να 
καλυφθούν τα κενά στον τομέα της 
εποπτείας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και 
ανακεφαλαιοποίησης του κύριου 
τραπεζικού τομέα η οποία, ως επί το 
πλείστον, έχει ολοκληρωθεί·

Or. en

Τροπολογία 25
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 α. σημειώνει ότι η χώρα έχει υποβάλει 
το δεύτερο Προενταξιακό Οικονομικό 
Πρόγραμμά της· ενθαρρύνει τα μέτρα 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο 
την οικονομική σταθεροποίηση·

Or. en

Τροπολογία 26
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον νέο νόμο σχετικά με τους δήμους και 
τις κοινότητες και για την πρόοδο που 
σημειώθηκε όσον αφορά το θεσμικό 
πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση των 
διαρθρωτικών ταμείων· παρέχει κίνητρα 
για την περαιτέρω πρόοδο στην 
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καθιέρωση συστημάτων 
παρακολούθησης και εφαρμογής 
προκειμένου να ικανοποιούνται τα 
κριτήρια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ·
υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιδιώκεται η συμμετοχή των φορέων 
τοπικού και περιφερειακού επιπέδου κατά 
την χάραξη και την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η Ισλανδία είναι 
γενικώς ικανή να τηρήσει της υποχρεώσεις 
της σε σχέση με την ένταξη στην ΕΕ·

14. επισημαίνει ότι η Ισλανδία είναι 
γενικώς ικανή να τηρήσει της υποχρεώσεις 
της σε σχέση με την ένταξη στην ΕΕ λόγω 
της συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο·

Or. en

Τροπολογία 28
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τον νέον νόμο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και τις 
επιδόσεις της Ισλανδίας στον τομέα αυτό·
πιστεύει ότι η Ισλανδία μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στις πολιτικές της ΕΕ 
λόγω της εμπειρίας της· είναι επίσης 
πεπεισμένο ότι στενότερη συνεργασία 

15. χαιρετίζει τον νέον νόμο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και τις 
επιδόσεις της Ισλανδίας στον τομέα αυτό·
ζητεί από την ΕΕ να αξιοποιήσει στο 
έπακρο την εμπειρογνωμοσύνη της 
Ισλανδίας στον συγκεκριμένο τομέα και 
πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ισλανδία 
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στον τομέα αυτό μπορεί να έχει θετικές 
επιπτώσεις στις επενδύσεις και ως εκ 
τούτου στην οικονομία και την 
απασχόληση στην Ισλανδία και την ΕΕ και 
ενθαρρύνει επομένως πρωτοβουλίες όπως 
εκείνη στο πλαίσιο της οποίας θα 
μελετηθούν οι δυνατότητες σύνδεσης του 
ισλανδικού συστήματος παραγωγής 
ενέργειας με την ηπειρωτική Ευρώπη μέσω 
ενός υποθαλάσσιου αγωγού·

μπορεί να συμβάλει σημαντικά στις 
πολιτικές της ΕΕ λόγω της εμπειρίας της·
είναι επίσης πεπεισμένο ότι στενότερη 
συνεργασία στον τομέα αυτό μπορεί να 
έχει θετικές επιπτώσεις στις δράσεις της 
ΕΕ σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, 
καθώς και στις επενδύσεις και ως εκ 
τούτου στην οικονομία και την 
απασχόληση στην Ισλανδία και την ΕΕ και 
ενθαρρύνει επομένως πρωτοβουλίες όπως 
εκείνη στο πλαίσιο της οποίας θα 
μελετηθούν οι δυνατότητες σύνδεσης του 
ισλανδικού συστήματος παραγωγής 
ενέργειας με την ηπειρωτική Ευρώπη μέσω 
ενός υποθαλάσσιου αγωγού·

Or. en

Τροπολογία 29
Johannes Cornelis van Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο και ότι η προσφυγή του ΕΟΧ 
κατά της Ισλανδίας για παραβίαση της 
συμφωνίας ΕΟΧ βρίσκεται ενώπιον του 
Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ· χαιρετίζει ωστόσο 
τις τρείς εν μέρει πληρωμές εκ μέρους της 
επιτροπής εξυγίανσης της εταιρείας 
Landsbanki Islands hf σε πιστωτές με 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
εκκαθάρισης της Landsbanki Íslands hf·
λαμβάνει γνώση της παρέμβασης της 
Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της 
ΕΖΕΣ· τονίζει ότι η υπόθεση Icesave 
πρέπει να επιλυθεί εκτός του πλαισίου των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων και δεν 
πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στη 
διαδικασία προσχώρησης της Ισλανδίας·

16. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο και ότι η προσφυγή του ΕΟΧ 
κατά της Ισλανδίας για παραβίαση της 
συμφωνίας ΕΟΧ βρίσκεται ενώπιον του 
Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ· λαμβάνει γνώση 
της παρέμβασης της Επιτροπής ενώπιον 
του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ· χαιρετίζει 
ωστόσο τις τρείς εν μέρει πληρωμές εκ 
μέρους της επιτροπής εξυγίανσης της 
εταιρείας Landsbanki Islands hf σε 
πιστωτές με προτεραιότητα στο πλαίσιο 
της εκκαθάρισης της Landsbanki Íslands 
hf· υπογραμμίζει ότι η Ισλανδία πρέπει να 
τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει δυνάμει της συμφωνίας ΕΟΧ·
τονίζει ότι η αντιδικία σχετικά με την 
Icesave πρέπει να επιλυθεί πριν από την 
ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή 
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Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 30
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο και ότι η προσφυγή του ΕΟΧ 
κατά της Ισλανδίας για παραβίαση της 
συμφωνίας ΕΟΧ βρίσκεται ενώπιον του 
Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ· χαιρετίζει ωστόσο 
τις τρείς εν μέρει πληρωμές εκ μέρους της 
επιτροπής εξυγίανσης της εταιρείας 
Landsbanki Islands hf σε πιστωτές με 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
εκκαθάρισης της Landsbanki Íslands hf·
λαμβάνει γνώση της παρέμβασης της 
Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της 
ΕΖΕΣ· τονίζει ότι η υπόθεση Icesave 
πρέπει να επιλυθεί εκτός του πλαισίου των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων και δεν 
πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στη 
διαδικασία προσχώρησης της Ισλανδίας·

16. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο και ότι η προσφυγή του ΕΟΧ 
κατά της Ισλανδίας για παραβίαση της 
συμφωνίας ΕΟΧ βρίσκεται ενώπιον του 
Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ· χαιρετίζει ωστόσο 
τις τρείς εν μέρει πληρωμές εκ μέρους της 
επιτροπής εξυγίανσης της εταιρείας 
Landsbanki Islands hf σε πιστωτές με 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
εκκαθάρισης της Landsbanki Íslands hf·
λαμβάνει γνώση της παρέμβασης της 
Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της 
ΕΖΕΣ· τονίζει ότι η υπόθεση Icesave 
πρέπει να επιλυθεί· υπενθυμίζει ότι 
σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να 
υιοθετήσει εξ ολοκλήρου η Ισλανδία το 
κεκτημένο της ΕΕ διασφαλίζοντας την 
επιβολή και την πλήρη εφαρμογή του 
σεβόμενη τις υφιστάμενες υποχρεώσεις 
της όπως εκείνες που εντοπίζει η 
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ στο 
πλαίσιο της συμφωνίας ΕΟΧ·

Or. en

Τροπολογία 31
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί
στο παρόν στάδιο και ότι η προσφυγή του 
ΕΟΧ κατά της Ισλανδίας για παραβίαση 
της συμφωνίας ΕΟΧ βρίσκεται ενώπιον 
του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ· χαιρετίζει 
ωστόσο τις τρείς εν μέρει πληρωμές εκ 
μέρους της επιτροπής εξυγίανσης της 
εταιρείας Landsbanki Islands hf σε 
πιστωτές με προτεραιότητα στο πλαίσιο 
της εκκαθάρισης της Landsbanki Íslands 
hf· λαμβάνει γνώση της παρέμβασης της 
Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της 
ΕΖΕΣ· τονίζει ότι η υπόθεση Icesave 
πρέπει να επιλυθεί εκτός του πλαισίου των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων και δεν 
πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στη 
διαδικασία προσχώρησης της Ισλανδίας·

16. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave στο παρόν στάδιο παραμένει 
εν μέρει ανεπίλυτη και ότι η προσφυγή του 
ΕΟΧ κατά της Ισλανδίας για παραβίαση 
της συμφωνίας ΕΟΧ βρίσκεται ενώπιον 
του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ· χαιρετίζει 
ωστόσο τις τρείς εν μέρει πληρωμές εκ 
μέρους της επιτροπής εξυγίανσης της 
εταιρείας Landsbanki Islands hf σε 
πιστωτές με προτεραιότητα στο πλαίσιο 
της εκκαθάρισης της Landsbanki Íslands 
hf· λαμβάνει γνώση της παρέμβασης της 
Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της 
ΕΖΕΣ· τονίζει ότι η υπόθεση Icesave 
πρέπει να επιλυθεί εκτός του πλαισίου των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων και δεν 
πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στη 
διαδικασία προσχώρησης της Ισλανδίας·

Or. en

Τροπολογία 32
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επισημαίνει ότι παραμένουν κάποιες 
ανεπάρκειες σε τομείς όπως οι οικονομικές 
υπηρεσίες, η ασφάλεια των τροφίμων , η 
ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων· τονίζει 
την ανάγκη μείωσης των φραγμών στην 
αγορά σε ορισμένους τομείς της 
οικονομίας·

17. επισημαίνει ότι παραμένουν κάποιες 
ανεπάρκειες σε τομείς όπως οι οικονομικές 
υπηρεσίες, η ασφάλεια των τροφίμων, το 
περιβάλλον, ο τελωνειακός τομέας, ο 
τομέας της φορολογίας, η ελεύθερη 
διακίνηση κεφαλαίων· τονίζει την ανάγκη 
μείωσης των φραγμών στην αγορά σε
ορισμένους τομείς της οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 33
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 
η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται 
σήμερα υπό αναθεώρηση, καλεί την 
Ισλανδία και την ΕΕ να προσεγγίσουν
αυτό το κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων
με εποικοδομητικό τρόπο και με στόχο την 
επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης 
για την αειφόρο διαχείριση και την
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων και 
την πρόληψη μη βιώσιμων αλιευτικών 
πρακτικών εντός του τότε εφαρμοστέου 
κεκτημένου·

19. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 
η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται 
σήμερα σε στάδιο μεταρρύθμισης, καλεί 
την Ισλανδία και την ΕΕ να προσεγγίσουν, 
κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, το κεφάλαιο που 
αφορά την αλιεία με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία 
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 34
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 
η ισλανδική αλιευτική πολιτική
βρίσκονται σήμερα υπό αναθεώρηση, 
καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να 
προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των 
διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και την εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων και την πρόληψη μη 
βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών εντός του
τότε εφαρμοστέου κεκτημένου·

19. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκεται
σήμερα υπό αναθεώρηση, καλεί την 
Ισλανδία να προσεγγίσει αυτό το κεφάλαιο 
των διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη 
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων και την πρόληψη μη 
βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών εντός του 
εφαρμοστέου κεκτημένου·
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Or. en

Τροπολογία 35
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 
η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται 
σήμερα υπό αναθεώρηση, καλεί την 
Ισλανδία και την ΕΕ να προσεγγίσουν 
αυτό το κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων 
με εποικοδομητικό τρόπο και με στόχο την 
επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης 
για την αειφόρο διαχείριση και την
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων και 
την πρόληψη μη βιώσιμων αλιευτικών 
πρακτικών εντός του τότε εφαρμοστέου 
κεκτημένου·

19. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 
η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται 
σήμερα υπό αναθεώρηση· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόσφατη 
έγκριση του κανονισμού σχετικά με τη 
λήψη ορισμένων μέτρων κατά των 
χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή 
μη βιώσιμης αλιείας, με στόχο τη 
διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και
καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να 
προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των 
διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία 
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων και την πρόληψη μη 
βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 36
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. σημειώνει ότι πρέπει να επιλυθεί 
επειγόντως η διαμάχη που βρίσκεται σε 
εξέλιξη ανάμεσα στην ΕΕ, την Ισλανδία 
και τις Φερόες Νήσους για το σκουμπρί 
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του Βορειοανατολικού Ατλαντικού· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Ισλανδία να 
επανέλθει στις διαπραγματεύσεις των 
παράκτιων κρατών με σκοπό την 
επίτευξη ικανοποιητικής λύσεως για 
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη στη 
συμφωνία κατανομής των 
ιχθυαποθεμάτων· επειδή τα συνολικά 
αλιεύματα σκουμπριού κατά τα δύο 
τελευταία έτη υπερέβησαν τα αντίστοιχα 
αλιεύματα που καθορίζονται βάσει του 
διεθνώς συμφωνηθέντος καθεστώτος 
διαχείρισης, καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει, εφόσον δεν εξευρεθεί 
λύση, το πρόσφατα εγκριθέν μέσο 
εμπορικών μέτρων για να αντιμετωπίσει 
μη βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 37
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ των 
τεσσάρων παράκτιων κρατών (Ισλανδία, 
ΕΕ, Νορβηγία και Φερόες Νήσοι) σχετικά 
με τη διαχείριση της αλιείας σκουμπριού 
στον Βόρειο Ατλαντικό έληξε χωρίς να 
επιτευχθεί συμφωνία· ενθαρρύνει όλα τα 
παράκτια κράτη να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη 
συμφωνίας στη διαμάχη για το σκουμπρί 
επί τη βάσει ρεαλιστικών προτάσεων που 
συνάδουν με ιστορικά δικαιώματα και τη 
συμβουλή του Διεθνούς Συμβουλίου για 
την Εξερεύνηση της Θάλασσας·

Or. en
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Τροπολογία 38
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της ΕΕ και 
της Ισλανδίας σε ζητήματα που 
σχετίζονται με τη διαχείριση της 
θαλάσσιας ζωής, κυρίως όσον αφορά τη 
φαλαινοθηρία και την εμπορική θήρα της 
φώκιας· επισημαίνει ότι η απαγόρευση
της φαλαινοθηρίας και των εισαγωγών 
στην ΕΕ προϊόντων φώκιας αποτελεί 
μέρος του κεκτημένου της ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη να καταργηθεί η φαλαινοθηρία 
και το εμπόριο προϊόντων φάλαινας, 
καθώς και των προϊόντων που 
προέρχονται από την εμπορική θήρα της 
φώκιας·

Or. en

Τροπολογία 39
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 β. συγχαίρει την Ισλανδία για τα εν 
γένει ικανοποιητικά αποτελέσματά της 
στον χώρο της περιβαλλοντικής 
προστασίας· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι η Ισλανδία 
υπέγραψε τη Σύμβαση της Φλωρεντίας 
και εισήγαγε νομοθετικές διατάξεις για τη 
μεταφορά στο εσωτερικό της δίκαιο της 
οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική 
ευθύνη· σημειώνει ωστόσο ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις 
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μεταξύ της ΕΕ και της Ισλανδίας σε 
ζητήματα που σχετίζονται με τη 
διαχείριση της θαλάσσιας ζωής, κυρίως 
όσον αφορά τη φαλαινοθηρία·
επισημαίνει ότι η απαγόρευση της 
φαλαινοθηρίας αποτελεί μέρος του 
κεκτημένου της ΕΕ· ζητεί να διεξαχθούν 
ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με το 
ζήτημα της κατάργησης της 
φαλαινοθηρίας και του εμπορίου 
προϊόντων φάλαινας·

Or. en

Τροπολογία 40
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 α. θεωρεί ότι η Ισλανδία, με την 
προσχώρησή της στην ΕΕ, θα ενισχύσει 
τις πιθανότητές της να διαδραματίζει 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στη 
Βόρεια Ευρώπη και στην Αρκτική 
συμβάλλοντας στην πολυμερή 
διακυβέρνηση και στις λύσεις βιώσιμης 
πολιτικής στην περιοχή· σημειώνει ότι το 
Αρκτικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον 
πρώτο Διευθυντή της Γραμματείας του·

Or. en

Τροπολογία 41
Charles Tannock, Robert Atkins

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 α. υπογραμμίζει ότι η ένταξη της 
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Ισλανδίας στην ΕΕ θα συμβάλει στην 
αύξηση της ευρωπαϊκής προβολής και 
παρουσίας στο Αρκτικό Συμβούλιο και θα 
ενισχύσει τις προοπτικές της ΕΕ να 
διαδραματίζει έναν πιο δραστήριο ρόλο 
στην Αρκτική·

Or. en


