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PR_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών κανόνων 
σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών 
στον τομέα των οδικών μεταφορών και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον 
αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05112/1/2020 – C9-
0106/2020),

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Πολωνική 
Γερουσία, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και με την οποία υποστηρίζεται ότι το 
σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
18ης Ιανουαρίου 20181,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 1ης Φεβρουαρίου 20182,

_ έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2020)0151),

– έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση3 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0278), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού (A9-0114/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

1 ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 45. 
2 ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.
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2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 
συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.



RR\1207245EL.docx 7/12 PE650.437v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η διεθνής αγορά οδικών μεταφορών 

Στον τομέα των οδικών μεταφορών, οι κοινωνικοί κανόνες της Ένωσης θα πρέπει να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
των οδηγών, τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων οδικών 
μεταφορών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του οδικού 
δικτύου. 

Οι βασικοί κοινωνικοί κανόνες που ισχύουν στις οδικές μεταφορές περιλαμβάνουν διατάξεις 
για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των οδηγών που διατυπώνονται στην οδηγία 
2002/15/ΕΚ4, ελάχιστες απαιτήσεις επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ, 
κανόνες για τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/20065 και διατάξεις σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
που θεσπίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ6 και στην οδηγία 2014/67/ΕΕ για την επιβολή της7. 
Αυτές οι νομικές πράξεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των οδηγών, διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων 
και βελτίωση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών οδών, καθώς και για εξασφάλιση ισορροπίας 
ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των οδηγών και την ελευθερία των μεταφορέων να 
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες. 

2. Η πρόταση της Επιτροπής 

Στις 31 Μαΐου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε την «πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα» 
με σκοπό τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, την απλούστευση των υφιστάμενων 
κανόνων, τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων στον κλάδο αυτό. Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης δέσμης μέτρων για την 
κινητικότητα, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση στις 
οδικές μεταφορές. 

Οι στόχοι της πρότασης της Επιτροπής είναι να διασφαλιστεί η αναλογική και κατάλληλη για 
τον επιδιωκόμενο σκοπό εφαρμογή των κανόνων για την απόσπαση και να βελτιωθεί η 
επιβολή τους, αλλά και να εξασφαλιστεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
με πιο συγκροτημένο και αποδοτικό τρόπο. 

3. Διοργανικές διαπραγματεύσεις

Μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 
πραγματοποιήθηκαν διοργανικές διαπραγματεύσεις (με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σε 
πρώιμη δεύτερη ανάγνωση) από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2019, υπό τη 
φινλανδική προεδρία του Συμβουλίου. Έπειτα από τέσσερις γύρους τριμερών διαλόγων, εκ 
των οποίων ορισμένοι ήταν κοινοί, η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου κατέληξε 
σε προσωρινή συμφωνία με την Προεδρία του Συμβουλίου κατά τον τελευταίο τριμερή 

4 ΕΕ L 80 της 23.3.2002. σ. 35.
5 ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1.
6 ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
7 ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11.
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διάλογο που άρχισε στις 11 Δεκεμβρίου 2019.

Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας υποβλήθηκε στην Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού (TRAN) και εγκρίθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2020. Με βάση την έγκριση της εν 
λόγω επιτροπής, η πρόεδρός της υπέδειξε, στην επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της 
Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER Ι), ότι επρόκειτο να συστήσει στην 
Ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή συνάδει με την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών 
οργάνων. Μετά τον νομικό-γλωσσικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 7 Απριλίου 2020 
(με γραπτή διαδικασία) επίσημα τη θέση του σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία.

4. Κύρια στοιχεία της συμφωνίας

Η συνολική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενίσχυσε 
περαιτέρω την πρόταση, με σκοπό να εξασφαλιστούν ισορροπημένες συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού και αυστηρής επιβολής. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήθηκαν τα εξής:

Εξαιρέσεις από το καθεστώς απόσπασης για τους εργαζόμενους στις διεθνείς οδικές μεταφορές 

Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας αφορούν, αφενός, την εισαγωγή εξαίρεσης από τους 
γενικούς κανόνες για τις αποσπάσεις λόγω του υψηλού βαθμού κινητικότητας και, αφετέρου, 
την έκταση της εξαίρεσης αυτής. 

Οι εξαιρέσεις από τους κανόνες για τις αποσπάσεις περιλαμβάνουν ειδικότερα τις «διμερείς 
μεταφορές», τόσο εμπορευμάτων όσο και επιβατών, και συνεπάγονται πολύ περιορισμένη 
ευελιξία για πρόσθετες στάσεις που συνδέονται με τη μεταφορά. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι 
οι διεθνείς μεταφορές υπό διαμετακόμιση μέσω του εδάφους κράτους μέλους δεν συνιστούν 
περίπτωση απόσπασης. Παρέχονται διευκρινίσεις και για τις συνδυασμένες μεταφορές. Οι 
λοιπές μεταφορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ενδομεταφορών 
(καμποτάζ), συνιστούν περιπτώσεις απόσπασης. 

Μολονότι το Συμβούλιο πρότεινε την περαιτέρω επέκταση της απαλλαγής σε μεταφορές για 
ίδιο λογαριασμό, το Κοινοβούλιο υποστήριξε με επιτυχία τον περιορισμό των εξαιρέσεων 
στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του εργοδότη που 
αποστέλλει τον οδηγό και ενός μέρους που δραστηριοποιείται στο κράτος μέλος υποδοχής.

Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι οι διακεκομμένες περίοδοι παρουσίας οδηγού σε κράτος μέλος 
υποδοχής δεν ισοδυναμούν με μακροχρόνια απόσπαση.

Φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών

Το Συμβούλιο αποδέχτηκε την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με τους φορείς 
εκμετάλλευσης τρίτων χωρών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση των κανόνων για τις 
αποσπάσεις που ισχύουν για τους οδηγούς της ΕΕ δεν θα προσφέρουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε φορείς εκμετάλλευσης από τρίτες χώρες που έχουν πρόσβαση στην αγορά 
οδικών μεταφορών της ΕΕ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μη μέλος δεν πρέπει να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από 
τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος. Επιβεβαιώθηκε ότι η αρχή αυτή 
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θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες περί απόσπασης των 
οδηγών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν την υποχρέωσή τους να μην κάνουν 
διακρίσεις σε βάρος των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
όπου συμφωνούνται προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο της 
ΕΔΥΜ. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να διαπραγματευθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας AETR 
με σκοπό την ευθυγράμμισή της με τα νέα εργαλεία ελέγχου (ευφυείς ταχογράφοι).

Διοικητικές απαιτήσεις για τις αποσπάσεις, τον έλεγχο και την επιβολή

Οι μεταφορείς θα είναι σε θέση – και θα έχουν την υποχρέωση – να χρησιμοποιούν το 
σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) της Επιτροπής για την αποστολή 
δηλώσεων απόσπασης και ζητούμενων πληροφοριών. Αυτή η εναρμονισμένη διαδικασία θα 
καταστήσει τα αυτοτελή εθνικά συστήματα πληροφοριών περιττά.

Όσον αφορά τις διατάξεις για τον έλεγχο, γίνεται διάκριση μεταξύ του καθοδόν ελέγχου και 
του ελέγχου μετά την απόσπαση. Η σύμβαση εργασίας και τα δελτία μισθοδοσίας του 
οδηγούν μπορούν να ζητηθούν απευθείας από τον μεταφορέα, μετά την απόσπαση. Στη φάση 
του ελέγχου μετά την απόσπαση, το σύστημα ΙΜΙ θα είναι το κεντρικό εργαλείο επικοινωνίας 
για τον μεταφορέα, και τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιδιώξουν τη συμμετοχή 
κοινωνικών εταίρων.

Το Συμβούλιο δέχτηκε την απαίτηση του Κοινοβουλίου να καθοριστούν ποινές σε περίπτωση 
παραβίασης κανόνων του ειδικού νόμου (lex specialis) και να επιβάλλονται κυρώσεις σε 
παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας εάν έχουν γνώση ή όφειλαν να έχουν γνώση των 
παραβιάσεων. Τέλος, το Συμβούλιο δέχτηκε επίσης μια διάταξη για την «ευφυή επιβολή», 
που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εντάξουν τον έλεγχο των κανόνων σχετικά με τις 
αποσπάσεις στη συνολική στρατηγική ελέγχου.

Διαφάνεια στους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης

Το Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του Κοινοβουλίου για ειδικό κανόνα αναφορικά με την 
υποχρέωση του κράτους μέλους υποδοχής να παρέχει διαφάνεια όσον αφορά τους όρους και 
τις προϋποθέσεις απασχόλησης που ισχύουν σε αυτό, μεταξύ άλλων τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από ορισμένες συλλογικές συμβάσεις.

Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ στα πρότυπα επιβολής όσον αφορά την κοινωνική 
νομοθεσία

Η οδηγία 2006/22/ΕΚ εισήγαγε ενωσιακά πρότυπα για τον έλεγχο και την επιβολή κανόνων 
σχετικά με τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης, καθώς και 
κανόνων για τους ταχογράφους. Ωστόσο, εξαίρεσε από το πεδίο εφαρμογής της την οδηγία 
2002/15/EΚ. Η συμφωνία ενσωματώνει διάφορες πτυχές της εν λόγω οδηγίας, όπως: τα 
εθνικά συστήματα ελέγχου, τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων, τα εθνικά συστήματα αποτίμησης 
επικινδυνότητας ή την ανταλλαγή πληροφοριών.

Αναθεωρημένα πρότυπα επιβολής όσον αφορά την κοινωνική νομοθεσία

Πραγματοποιήθηκαν δύο αλλαγές για τη βελτίωση του συστήματος αποτίμησης της 
επικινδυνότητας: πρώτον, η Επιτροπή θα εισαγάγει έναν κοινό τύπο υπολογισμού της 
αποτίμησης επικινδυνότητας μιας επιχείρησης και, δεύτερον, οι εθνικές πληροφορίες για την 
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αποτίμηση επικινδυνότητας θα καταστούν διαθέσιμες στις αρχές ελέγχου σε ολόκληρη την 
ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της διενέργειας καθ’ οδόν ελέγχων.

Εξουσιοδοτήσεις προς την Επιτροπή

Η συμφωνία περιλαμβάνει δύο εξουσιοδοτήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά 
την επικαιροποίηση παραρτημάτων και τρεις νέες εξουσιοδοτήσεις για εκτελεστικές πράξεις, 
συγκεκριμένα για έναν κοινό τύπο υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας, για μια 
κοινή προσέγγιση της καταγραφής και του ελέγχου των περιόδων «άλλης εργασίας» και για 
την ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων που θα επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί το 
εργαλείο επικοινωνίας ΙΜΙ για δηλώσεις απόσπασης.

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και επανεξέταση

Τα κράτη μέλη θα μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο εντός 18 μηνών από την 
έναρξη ισχύος της. Έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2025 αξιολόγηση από την 
Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας και, πιο συγκεκριμένα, των ειδικών 
διατάξεων για τους αποσπασμένους οδηγούς.

5. Σύσταση

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη συνιστά ισορροπημένο 
αποτέλεσμα. Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου συνάδει με την προσωρινή συμφωνία 
που επετεύχθη στη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, η εισηγήτρια συνιστά την 
έγκρισή της χωρίς τροποποιήσεις.



RR\1207245EL.docx 11/12 PE650.437v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση 
οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς 05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD)

Ημερομηνία 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – 
Αριθ. P

4.4.2019      T8-0339/2019

Πρόταση της Επιτροπής COM(2017)0278 - C8-0170/2017

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια 
της παραλαβής της θέσης του 
Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

17.4.2020

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN
17.4.2020

Εισηγητές
  Ημερομηνία ορισμού

Kateřina 
Konečná
10.7.2017

Εξέταση στην επιτροπή 28.4.2020

Ημερομηνία έγκρισης 8.6.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

30
19
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop 
G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi 
Katainen, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, 
Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe 
Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr 
Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma 
Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Ημερομηνία κατάθεσης 10.6.2020



PE650.437v02-00 12/12 RR\1207245EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30 +
ECR Peter Lundgren

GUE/NGL Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore

PPE Henna Virkkunen, Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE Jakop G. Dalunde

19 -
ECR Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

0 0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


