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2.3.2016 A8-0026/10 

Τροπολογία  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεση A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Εηήζια έκθεζη 2014 ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηων οικονομικών ζςμθεπόνηων ηηρ ΕΕ - 

Καηαπολέμηζη ηηρ απάηηρ 

2015/2128(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 49 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 49a. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ όζνλ 

αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθόκηζε ε 

Eurodad, ζύκθσλα κε ηα νπνία ην 

Λνπμεκβνύξγν θαη ε Γεξκαλία 

θαηαιακβάλνπλ ηελ πξώηε ζέζε όζνλ 

αθνξά ηνλ θίλδπλν μεπιύκαηνο 

θεθαιαίσλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

εθαξκόζνπλ πιήξσο ηελ νδεγία ηεο ΕΕ 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από παξάλνκεο 

δξαζηεξηόηεηεο κε ηε δεκηνπξγία ελόο 

δεκόζηνπ κεηξώνπ ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηώλ 

θαηαπηζηεπηηθήο δηαρείξηζεο· 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Τροπολογία  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεση A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Εηήζια έκθεζη 2014 ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηων οικονομικών ζςμθεπόνηων ηηρ ΕΕ - 

Καηαπολέμηζη ηηρ απάηηρ 

2015/2128(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 56 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 56α. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

έιιεηςε πιήξνπο δηαθάλεηαο όζνλ αθνξά 

ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ 

ππνδνκήο· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα 

εμεηάζεη ην ελδερόκελν λα ππνβάιεη κηα 

πξόηαζε πνπ ζα θαζηζηνύζε 

ππνρξεσηηθή ηε δεκνζηνπνίεζε όισλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εθζέζεσλ θαη 

ησλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνύλ κεγάια 

δεκόζηα έξγα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ππεξγνιάβνπο· 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Τροπολογία  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεση A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Εηήζια έκθεζη 2014 ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηων οικονομικών ζςμθεπόνηων ηηρ ΕΕ - 

Καηαπολέμηζη ηηρ απάηηρ 

2015/2128(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 56 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 56β. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα δεκνζηεύζεη 

όια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ην ζρέδην 

ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κεγάιεο 

ηαρύηεηαο Λπώλ-Τνξίλν θαη ηε 

ρξεκαηνδόηεζή ηνπ· 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Τροπολογία  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεση A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Εηήζια έκθεζη 2014 ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηων οικονομικών ζςμθεπόνηων ηηρ ΕΕ - 

Καηαπολέμηζη ηηρ απάηηρ 

2015/2128(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 63 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 63α. δεηεί λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή ε 

δηελέξγεηα εθ ησλ πξνηέξσλ 

αμηνινγήζεσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξνζαπμεηηθήο αμίαο ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο ζρεδίσλ πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνύλ ηόζν εληόο όζν θαη 

εθηόο ηεο Έλσζεο θαη δεηεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ απηώλ 

θαζώο θαη νη δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα δεκνζηνπνηεζνύλ 

θαη λα θαηαζηνύλ πιήξσο πξνζβάζηκα· 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Τροπολογία  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεση A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Εηήζια έκθεζη 2014 ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηων οικονομικών ζςμθεπόνηων ηηρ ΕΕ - 

Καηαπολέμηζη ηηρ απάηηρ 

2015/2128(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 69 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

69. καλεί όλα ηα απμόδια θεζμικά όπγανα 

ηηρ ΕΕ να εθαπμόζοςν ηο άπθπο 5 

παπάγπαθορ 3 ηηρ ζύμβαζηρ πλαίζιο ηηρ 

Παγκόζμιαρ Οπγάνωζηρ Υγείαρ για ηον 

πεπιοπιζμό ηηρ σπήζηρ καπνού, ζύμθωνα 

με ηιρ ζςζηάζειρ πος πεπιέσονηαι ζηιρ 

ζσεηικέρ καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ· καλεί 

μεη’ επιηάζεωρ ηην Επιηποπή να 

δημοζιεύζει άμεζα ηην αξιολόγηζη ηων 

ζςμθωνιών με ηιρ εηαιπείερ καπνού, καθώρ 

και ηην εκηίμηζη ανηικηύπος ζηην 

εθαπμογή ηηρ ζύμβαζηρ πλαίζιο για ηον 

πεπιοπιζμό ηηρ σπήζηρ καπνού· 

69. καλεί όλα ηα απμόδια θεζμικά όπγανα 

ηηρ ΕΕ να εθαπμόζοςν ηο άπθπο 5 

παπάγπαθορ 3 ηηρ ζύμβαζηρ πλαίζιο ηηρ 

Παγκόζμιαρ Οπγάνωζηρ Υγείαρ για ηον 

πεπιοπιζμό ηηρ σπήζηρ καπνού, ζύμθωνα 

με ηιρ ζςζηάζειρ πος πεπιέσονηαι ζηιρ 

ζσεηικέρ καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ· καλεί 

μεη’ επιηάζεωρ ηην Επιηποπή να 

δημοζιεύζει άμεζα ηην αξιολόγηζη ηων 

ζςμθωνιών με ηιρ εηαιπείερ καπνού, καθώρ 

και ηην εκηίμηζη ανηικηύπος ζηην 

εθαπμογή ηηρ ζύμβαζηρ πλαίζιο για ηον 

πεπιοπιζμό ηηρ σπήζηρ καπνού· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα εμαζθαιίζεη πιήξε 

δηαθάλεηα όζνλ αθνξά ηηο ζπκθσλίεο γηα 

ηνλ θαπλό θαη ηελ ελδερόκελε παξάηαζή 

ηνπο θαη θαιεί κεη' επηηάζεσο ηα θξάηε 

κέιε λα ππνβάιινπλ ηαθηηθά έθζεζε γηα 

ηηο δαπάλεο πνπ θαηαβάιινπλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα εηζπξαρζέληα βάζεη ησλ 

ζπκθσληώλ απηώλ θνλδύιηα· 

Or. en 

 

 


