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Τροπολογία  339 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. σημειώνει ότι η διαδικασία 

κατακερματισμού στο πλαίσιο της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» επηρεάζει 

πλέον τη λήψη αποφάσεων κάθε φορά 

που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει 

να εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους 

και να παρακάμψει την «ενωσιακή 

μέθοδο», όπως αυτή ορίζεται στις 

Συνθήκες· τούτο δεν οδηγεί μόνο σε 

μείωση της αποτελεσματικότητας κατά 

τη λήψη αποφάσεων, αλλά αυξάνει, 

ταυτόχρονα, την έλλειψη διαφάνειας, 

δημοκρατικής λογοδοσίας και ελέγχου· 

6. προτείνει τη θεμελιώδη 

αναθεώρηση των Συνθηκών ούτως ώστε 

οι αποφάσεις και οι ευθύνες να 

λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα 

στους πολίτες, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  340 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. σημειώνει ότι η διαδικασία 

κατακερματισμού στο πλαίσιο της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» επηρεάζει πλέον 

τη λήψη αποφάσεων κάθε φορά που το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους και 

να παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο», 

όπως αυτή ορίζεται στις Συνθήκες· τούτο 

δεν οδηγεί μόνο σε μείωση της 

αποτελεσματικότητας κατά τη λήψη 

αποφάσεων, αλλά αυξάνει, ταυτόχρονα, 

την έλλειψη διαφάνειας, δημοκρατικής 

6. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι η διαδικασία 

κατακερματισμού στο πλαίσιο της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» επηρεάζει πλέον 

τη λήψη αποφάσεων κάθε φορά που το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους και 

να παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο», 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 294 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· τούτο δεν οδηγεί 

μόνο σε μείωση της ενιαίας 
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λογοδοσίας και ελέγχου· αποτελεσματικότητας κατά τη λήψη 

αποφάσεων, αλλά αυξάνει, ταυτόχρονα, 

την έλλειψη διαφάνειας, δημοκρατικής 

λογοδοσίας και ελέγχου, καθώς και της 

σαφούς αποτύπωσης των επιλογών με 

γνώμονα την αλληλεγγύη στον οικονομικό 

και πολιτικό τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  341 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. σημειώνει ότι η διαδικασία 

κατακερματισμού στο πλαίσιο της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» επηρεάζει πλέον 

τη λήψη αποφάσεων κάθε φορά που το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους και 

να παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο», 

όπως αυτή ορίζεται στις Συνθήκες· τούτο 

δεν οδηγεί μόνο σε μείωση της 

αποτελεσματικότητας κατά τη λήψη 

αποφάσεων, αλλά αυξάνει, ταυτόχρονα, 

την έλλειψη διαφάνειας, δημοκρατικής 

λογοδοσίας και ελέγχου· 

6. σημειώνει ότι η διαδικασία 

κατακερματισμού στο πλαίσιο της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» επηρεάζει πλέον 

τη λήψη αποφάσεων κάθε φορά που το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους και 

να παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο», 

όπως αυτή ορίζεται στις Συνθήκες· 

Or. el 

 

Τροπολογία  342 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. σημειώνει ότι η διαδικασία 

κατακερματισμού στο πλαίσιο της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» επηρεάζει 

6. σημειώνει ότι η διαδικασία της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» εντάσσεται 

ορισμένες φορές στο πλαίσιο της λήψης 
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πλέον τη λήψη αποφάσεων κάθε φορά που 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους και 

να παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο», 

όπως αυτή ορίζεται στις Συνθήκες· τούτο 

δεν οδηγεί μόνο σε μείωση της 

αποτελεσματικότητας κατά τη λήψη 

αποφάσεων, αλλά αυξάνει, ταυτόχρονα, 

την έλλειψη διαφάνειας, δημοκρατικής 

λογοδοσίας και ελέγχου· 

αποφάσεων, συνήθως όταν το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο αποφασίζει να εφαρμόσει 

διακυβερνητικές μεθόδους και να 

παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο», όπως 

αυτή ορίζεται στις Συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  343 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. σημειώνει ότι η διαδικασία 

κατακερματισμού στο πλαίσιο της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» επηρεάζει 

πλέον τη λήψη αποφάσεων κάθε φορά που 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους και 

να παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο», 

όπως αυτή ορίζεται στις Συνθήκες· τούτο 

δεν οδηγεί μόνο σε μείωση της 

αποτελεσματικότητας κατά τη λήψη 

αποφάσεων, αλλά αυξάνει, ταυτόχρονα, 

την έλλειψη διαφάνειας, δημοκρατικής 

λογοδοσίας και ελέγχου· 

6. σημειώνει ότι η διαδικασία της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» αντιπροσωπεύει 

τη θεμελιώδη αρχή «Ενωμένοι στην 

πολυμορφία» κάθε φορά που το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους, 

καθώς μόνο η διακυβερνητική μέθοδος 

αντικατοπτρίζει την πολυμορφία των 

κρατών μελών και επιτρέπει στα κράτη 

μέλη να συνυπάρχουν σε συνθήκες καλής 

γειτονιάς· 

Or. de 

 

Τροπολογία  344 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. σημειώνει ότι η διαδικασία 

κατακερματισμού στο πλαίσιο της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» επηρεάζει 

πλέον τη λήψη αποφάσεων κάθε φορά που 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους και 

να παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο», 

όπως αυτή ορίζεται στις Συνθήκες· τούτο 

δεν οδηγεί μόνο σε μείωση της 

αποτελεσματικότητας κατά τη λήψη 

αποφάσεων, αλλά αυξάνει, ταυτόχρονα, 

την έλλειψη διαφάνειας, δημοκρατικής 

λογοδοσίας και ελέγχου· 

6. σημειώνει ότι κάθε φορά που το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους και 

να παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο» 

(«κοινοτική μέθοδος») κάθε φορά που το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους και 

να παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο», 

όπως αυτή ορίζεται στις Συνθήκες· τούτο 

δεν οδηγεί μόνο σε μείωση της 

αποτελεσματικότητας κατά τη λήψη 

αποφάσεων, αλλά αυξάνει, ταυτόχρονα, 

την έλλειψη διαφάνειας, δημοκρατικής 

λογοδοσίας και ελέγχου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  345 

György Schöpflin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. σημειώνει ότι η διαδικασία 

κατακερματισμού στο πλαίσιο της 

«μεταβλητής γεωμετρίας» επηρεάζει πλέον 

τη λήψη αποφάσεων κάθε φορά που το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να 

εφαρμόσει διακυβερνητικές μεθόδους και 

να παρακάμψει την «ενωσιακή μέθοδο», 

όπως αυτή ορίζεται στις Συνθήκες· τούτο 

δεν οδηγεί μόνο σε μείωση της 

αποτελεσματικότητας κατά τη λήψη 

αποφάσεων, αλλά αυξάνει, ταυτόχρονα, 

την έλλειψη διαφάνειας, δημοκρατικής 

λογοδοσίας και ελέγχου· 

6. σημειώνει ότι η ευέλικτη 

διαδικασία της «μεταβλητής γεωμετρίας» 

επηρεάζει πλέον τη λήψη αποφάσεων κάθε 

φορά που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

αποφασίζει να εφαρμόσει διακυβερνητικές 

μεθόδους και να παρακάμψει την 

«ενωσιακή μέθοδο», παρά το γεγονός ότι 

δεν ορίζεται στις Συνθήκες, και την 

αποδέχεται ως βιώσιμη μέθοδο 

ευρωπαϊκής διακυβέρνησης· 

Or. en 
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Τροπολογία  346 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. εκτιμά ότι κατά την τροποποίηση 

των Συνθηκών θα πρέπει να ενισχυθεί η 

κίτρινη κάρτα ώστε να μπορεί να 

λειτουργεί στην πράξη· πρέπει να μειωθεί 

το όριο όσον αφορά τον αριθμό των 

κοινοβουλίων που πρέπει να εκφράζουν 

τη διαφωνία τους· 

 εκτιμά ότι πρέπει να αυξηθεί η επιρροή 

των εθνικών κοινοβουλίων στη 

νομοθετική διαδικασία της ΕΕ· τα εθνικά 

κοινοβούλια πρέπει να έχουν μεγαλύτερη 

επιρροή στο πώς ενεργούν τα κράτη μέλη 

στο πλαίσιο του Συμβουλίου και να έχουν 

τα ίδια δικαιώματα υποβολής προτάσεων 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

 εκτιμά ότι θα είναι ευκολότερη η 

επανεξέταση των εσφαλμένων 

αποφάσεων μέσω της μεγαλύτερης 

χρήσης των «ρητρών λήξης ισχύος», το 

οποίο σημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ 

πρέπει να επιβεβαιώνεται ή να υπόκειται 

σε αναδιαπραγμάτευση μετά την πάροδο 

κάποιων ετών· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  347 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. ορίζει ότι έχει μεγάλη σημασία η 

καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών και ότι πρέπει να διατηρηθεί η 

δυνατότητα των κρατών μελών να 
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αναζητούν στενότερη συνεργασία σε 

μικρότερη κλίμακα όταν η συνεργασία με 

όλα τα κράτη μέλη δεν είναι δυνατή σε 

πολιτικό επίπεδο· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  348 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. σημειώνει ότι οι δομές κράτους 

δικαίου, η οικονομική ευημερία και ένα 

σταθερό κοινωνικό σύστημα δίκαιων 

παροχών ανήκουν στην εθνική ευθύνη 

των κρατών μελών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  349 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. σημειώνει ότι η πολιτική στην ΕΕ 

χαρακτηρίζεται από υφέρπουσα απώλεια 

της δημοκρατίας και ότι η ΕΕ έχει 

καταλήξει να είναι ένα αντιδημοκρατικό 

κατασκεύασμα, η πολιτική του οποίου 

διαμορφώνεται από γραφειοκρατικές 

δομές που δεν ελέγχονται με δημοκρατικό 

τρόπο· ζητεί, ως εκ τούτου, θεμελιώδεις 

μεταρρυθμίσεις της ΕΕ, ώστε τα κράτη 

της Ευρώπης να αποτελούν και πάλι 

υποδείγματα ελευθερίας και δημοκρατίας 

σε παγκόσμιο επίπεδο· 

Or. de 
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Τροπολογία  350 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

για τους σκοπούς της νομοθέτησης 

εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, 

ενώ σημειώνει επίσης ότι η διαδικασία 

της «μεταβλητής γεωμετρίας» εξυπηρετεί 

τα κοινά συμφέροντα των κρατών μελών, 
και ότι αμφότερες είναι σημαντικές κατά 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· 

αντιλαμβάνεται ως «ενωσιακή μέθοδο» ότι 

η Επιτροπή ως εκτελεστικό όργανο έχει τη 

νομοθετική πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο εκπροσωπούν 

αντιστοίχως τους πολίτες και τα κράτη και 

λαμβάνουν αποφάσεις κατά πλειοψηφία, 

ενώ το Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει 

στον τελικό δικαστικό έλεγχο· 

αντιλαμβάνεται ως «μεταβλητή 

γεωμετρία» την πρακτική της 

ολοκλήρωσης διαφορετικών τμημάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαφορετικά 

επίπεδα και με διαφορετικό ρυθμό, 

ανάλογα με την πολιτική κατάσταση κάθε 

επιμέρους χώρας· αντιλαμβάνεται 

περαιτέρω ότι η διαδικασία αυτή είναι 

απαραίτητη διότι η Ένωση δεν είναι ένα 

ομογενές κράτος, αλλά μια ένωση 

κυρίαρχων εθνών που μοιράζονται κοινή 

ευρωπαϊκή ταυτότητα, πολιτισμό και 

ιστορία, αλλά είναι επίσης ενωμένα στην 

πολυμορφία τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  351 

Fabio Massimo Castaldo 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· εκφράζει την 

ελπίδα ότι, ενόψει της μεταρρύθμισης της 

εν λόγω μεθόδου στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης των Συνθηκών και 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις 

εθνικές νομοθεσίες για τις αντίστοιχες 

νομοθετικές συνελεύσεις, θα εκχωρηθεί 

επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -ως 

το μόνο όργανο που εκλέγεται άμεσα από 

τους πολίτες- πραγματική αρμοδιότητα 

πρωτοβουλίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία  352 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

7. αντιλαμβάνεται ως «ενωσιακή 

μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως εκτελεστικό 

όργανο έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία, 

το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

εκπροσωπούν αντιστοίχως τους πολίτες 

και τα κράτη και λαμβάνουν αποφάσεις 

κατά πλειοψηφία, ενώ το Δικαστήριο 

επιβλέπει και προβαίνει στον τελικό 
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Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

δικαστικό έλεγχο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  353 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· αναγνωρίζει ότι 

είναι σκόπιμο να καθιερωθεί η εφαρμογή 

ταχείας διαδικασίας ώστε να 

διασφαλίζεται η τήρηση της «ενωσιακής 

μεθόδου» σε επείγουσες περιπτώσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  354 

Paulo Rangel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 
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είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» τη νομοθετική 

διαδικασία κατά την οποία η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ οι 

υποχρεώσεις ομοφωνίας καθίστανται οι 

απόλυτες εξαιρέσεις, και το Δικαστήριο 

επιβλέπει και προβαίνει στον τελικό 

δικαστικό έλεγχο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  355 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

7. θεωρεί ότι η «ισχύουσα ενωσιακή 

μέθοδος» είναι ξεπερασμένη και 

βαθύτατα αντιδημοκρατική· 

αντιλαμβάνεται ως «ενωσιακή μέθοδο» ότι 

η Επιτροπή ως εκτελεστικό όργανο έχει τη 

νομοθετική πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο εκπροσωπούν 

αντιστοίχως τους πολίτες και τα κράτη και 

λαμβάνουν αποφάσεις κατά πλειοψηφία, 

ενώ το Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει 

στον τελικό δικαστικό έλεγχο· 

Or. el 

 

Τροπολογία  356 

David McAllister, Markus Pieper 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο, στο πλαίσιο της 

αρμοδιότητάς της, έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  357 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται επισήμως υπόψη· 

αντιλαμβάνεται ως «ενωσιακή μέθοδο» ότι 

η Επιτροπή ως εκτελεστικό όργανο έχει τη 

νομοθετική πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο εκπροσωπούν 

αντιστοίχως τους πολίτες και τα κράτη 

μέλη και λαμβάνουν αποφάσεις κατά 

πλειοψηφία μέσω της διαδικασίας της 

συναπόφασης, ενώ το Δικαστήριο 

επιβλέπει και προβαίνει στον τελικό 

δικαστικό έλεγχο· 

Or. en 
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Τροπολογία  358 

György Schöpflin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

δεν είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  359 

Ελευθέριος Συναδινός 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικονομικό έλεγχο· 
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Or. el 

 

Τροπολογία  360 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη δημοκρατική μέθοδος 

νομοθέτησης που διασφαλίζει ότι το κοινό 

ευρωπαϊκό συμφέρον υπερισχύει· 

αντιλαμβάνεται ως «ενωσιακή μέθοδο» ότι 

η Επιτροπή ως εκτελεστικό όργανο έχει τη 

νομοθετική πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο εκπροσωπούν 

αντιστοίχως τους πολίτες και τα κράτη και 

λαμβάνουν αποφάσεις κατά πλειοψηφία, 

ενώ το Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει 

στον τελικό δικαστικό έλεγχο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  361 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 

7. θεωρεί ότι η «ενωσιακή μέθοδος» 

είναι η μόνη μέθοδος νομοθέτησης που 

διασφαλίζει ότι όλα τα συμφέροντα, και 

κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, 

λαμβάνονται υπόψη· αντιλαμβάνεται ως 

«ενωσιακή μέθοδο» ότι η Επιτροπή ως 

εκτελεστικό όργανο έχει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούν αντιστοίχως τους 

πολίτες και τα κράτη και λαμβάνουν 
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αποφάσεις κατά πλειοψηφία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

αποφάσεις με ομοφωνία, ενώ το 

Δικαστήριο επιβλέπει και προβαίνει στον 

τελικό δικαστικό έλεγχο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  362 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. θεωρεί εν προκειμένω ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 

εφαρμόσει τις διατάξεις περί κατάργησης 

του συστήματος του ενός Επιτρόπου ανά 

κράτος μέλος και να υιοθετήσει ένα 

οργανόγραμμα που ευνοεί την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά 

της και εξορθολογίζει τους τομείς 

εργασίας των αρμόδιων για τα 

ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια. Στο πλαίσιο 

αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

βάση τα όσα έχουν ήδη καθοριστεί στη 

Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  363 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. υπογραμμίζει τη θεμελιώδη 

σημασία της συμμόρφωσης των κρατών 

μελών με το ευρωπαϊκό δίκαιο, και 

θεωρεί ότι η ορθή εφαρμογή του πρέπει 

να επιβάλλεται και να παρακολουθείται 

με μεγαλύτερη προσοχή από την 
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Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  364 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. υποστηρίζει ένα ευέλικτο δίκτυο 

στο οποίο κάθε κράτος μέλος θα μπορεί 

να συμμετέχει κατά περίπτωση, ανάλογα 

με τις δυνατότητές του· 

Or. de 

 

Τροπολογία  365 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας η εκ νέου 

επιβεβαίωση της αποστολής «μιας 

διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

τάσεις διάλυσης και να διασαφηνιστεί 

άλλη μια φορά ο ηθικός, πολιτικός και 

ιστορικός σκοπός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και ο συνταγματικός 

χαρακτήρας της· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  366 

György Schöpflin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας η εκ νέου 

επιβεβαίωση της αποστολής «μιας διαρκώς 

στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της 

Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν τυχόν τάσεις διάλυσης 

και να διασαφηνιστεί άλλη μια φορά ο 

ηθικός, πολιτικός και ιστορικός σκοπός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο 

συνταγματικός χαρακτήρας της· 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας η εκ νέου 

επιβεβαίωση της αποστολής «μιας διαρκώς 

στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της 

Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν τυχόν τάσεις διάλυσης 

και να διασαφηνιστεί άλλη μια φορά ο 

ηθικός, πολιτικός και ιστορικός σκοπός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο 

συνταγματικός χαρακτήρας της· για τον 

σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιδιώκεται, 

μεταξύ άλλων, η έκφραση όλων των 

διαφορετικών απόψεων που 

διατυπώνονται ενδεχομένως στην 

Ευρώπη και να λαμβάνονται οι απόψεις 

αυτές πλήρως υπόψη ώστε να 

διασφαλίζεται η νομιμότητα του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  367 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας η εκ νέου 

επιβεβαίωση της αποστολής «μιας 

διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

τάσεις διάλυσης και να διασαφηνιστεί 

άλλη μια φορά ο ηθικός, πολιτικός και 

ιστορικός σκοπός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και ο συνταγματικός 

8. επιβεβαιώνει εκ νέου την 

αποστολή μιας ένωσης μεταξύ των λαών 

της Ευρώπης που προβάλλει και σέβεται 

τις ομοιότητες, καθώς και τις μοναδικές 

ιδιαιτερότητες, που σέβεται τα κράτη 

μέλη και τις επιθυμίες των πολιτών τους, 

μιας ένωσης που επιδιώκει μια κοινωνική 

Ευρώπη πρόνοιας, διότι μόνον υπό αυτές 

τις συνθήκες μπορούμε να εργαστούμε 

αρμονικότερα, προκειμένου να 
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χαρακτήρας της· ελαχιστοποιηθούν τυχόν τάσεις διάλυσης 

και να διασαφηνιστεί άλλη μια φορά ο 

ηθικός, πολιτικός και ιστορικός σκοπός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο 

συνταγματικός χαρακτήρας της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  368 

Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας η εκ νέου 

επιβεβαίωση της αποστολής «μιας 

διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

τάσεις διάλυσης και να διασαφηνιστεί 

άλλη μια φορά ο ηθικός, πολιτικός και 

ιστορικός σκοπός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και ο συνταγματικός 

χαρακτήρας της· 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο να 

επιβεβαιωθεί εκ νέου η αποστολή «μιας 

διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

τάσεις διάλυσης, αλλά και να 

διασαφηνιστεί το ουσιαστικό νόημα αυτής 

της συμβιβαστικής λύσης, σκοπός της 

οποίας θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση 

ενός συνταγματικού πλαισίου για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εγκρίνουν οι 

λαοί της και όχι μόνο οι αρχηγοί των 

κρατών και των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  369 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας η εκ νέου 

επιβεβαίωση της αποστολής «μιας 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο να 

επιβεβαιωθεί εκ νέου η αποστολή «μιας 
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διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

τάσεις διάλυσης και να διασαφηνιστεί 

άλλη μια φορά ο ηθικός, πολιτικός και 

ιστορικός σκοπός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και ο συνταγματικός 

χαρακτήρας της· 

διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

τάσεις διάλυσης, αλλά και να 

διασαφηνιστεί το ουσιαστικό νόημα αυτής 

της συμβιβαστικής λύσης, σκοπός της 

οποίας θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση 

πραγματικού συντάγματος για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εγκρίνουν οι 

λαοί της και όχι μόνο οι αρχηγοί των 

κρατών και των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  370 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας η εκ νέου 

επιβεβαίωση της αποστολής «μιας 

διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

τάσεις διάλυσης και να διασαφηνιστεί 

άλλη μια φορά ο ηθικός, πολιτικός και 

ιστορικός σκοπός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και ο συνταγματικός 

χαρακτήρας της· 

8. θεωρεί ότι είναι θεμελιώδους 

σημασίας να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι οι 

λαοί της Ευρώπης έχουν δικαίωμα να 

ελέγχουν το μέλλον τους και ότι η 

αναφορά στη διαδικασία «μιας διαρκώς 

στενότερης ένωσης» (άρθρο 1 ΣΕΕ) δεν 

σκοπεύει να περιορίσει την ελευθερία 

επιλογής των πολιτών και τα πολιτικά 

δικαιώματά τους· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  371 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας η εκ νέου 

επιβεβαίωση της αποστολής «μιας 

διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

τάσεις διάλυσης και να διασαφηνιστεί 

άλλη μια φορά ο ηθικός, πολιτικός και 

ιστορικός σκοπός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και ο συνταγματικός 

χαρακτήρας της· 

8. προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν 

τυχόν τάσεις διάλυσης και να 

επαναπροσδιοριστεί ο ηθικός, πολιτικός 

και ιστορικός σκοπός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και ο συνταγματικός 

χαρακτήρας της η μέθοδος λήψης 

αποφάσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

πρέπει να αλλάξει άρδην· 

Or. el 

 

Τροπολογία  372 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας η εκ νέου 

επιβεβαίωση της αποστολής «μιας 

διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης» (άρθρο 1 ΣΕΕ), 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

τάσεις διάλυσης και να διασαφηνιστεί 

άλλη μια φορά ο ηθικός, πολιτικός και 

ιστορικός σκοπός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και ο συνταγματικός 

χαρακτήρας της· 

8. θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι θεμελιώδους σημασίας η 

επανεξέταση και εκ νέου αξιολόγηση της 

αποστολής «μιας διαρκώς στενότερης 

ένωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης» 

(άρθρο 1 ΣΕΕ), προκειμένου τα κράτη 

μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 

εγγυώνται την ελευθερία και την 

ασφάλεια των πολιτών τους, να προάγουν 

την ευημερία τους και να συμβάλλουν 

στην ειρηνική και ευημερούσα Ευρώπη· 

Or. de 

 

Τροπολογία  373 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8a. ενθαρρύνει την απόδοση του 

πλήρους νοήματος της ιδρυτικής 

έκφρασης «λαοί της Ευρώπης» και την 

έναρξη προβληματισμού σχετικά με την 

επιρροή που έχουν, στην παρούσα τάση 

κατάρρευσης, οι εδαφικές εντάσεις στα 

κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν 

κατορθώσει να ενσωματώσουν στο 

εσωτερικό της χώρας τους τη δική τους 

πολυμορφία δεν θα μπορούν εύκολα να 

συμβάλλουν στη σταθερότητα του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος· 

Or. es 

 

Τροπολογία  374 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. τονίζει ότι οι τροποποιήσεις των 

συμβάσεων ή οι προτάσεις για διεύρυνση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτούν 

μόνον έγκριση από τα εθνικά κοινοβούλια 

αλλά, ανάλογα με τις εθνικές 

δυνατότητες, πρέπει επίσης να τίθενται 

στη διάθεση των πολιτών μέσω 

δημοψηφισμάτων· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  375 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. προτείνει να καταστούν λιγότερο 

περιοριστικές οι απαιτήσεις για την 

εδραίωση ενισχυμένης και διαρθρωμένης 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων με τη μείωση 

του ελάχιστου αριθμού των 

συμμετεχόντων κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  376 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα, για τους εν λόγω σκοπούς και 

σύμφωνα με τα περιεχόμενα της δήλωσης 

του Στρασβούργου, η οποία έχει 

υπογραφεί από μεγάλο αριθμό 

ευρωβουλευτών που αντιπροσωπεύουν 

παραδοσιακές εθνικές μειονότητες στις 

οποίες ανήκουν περισσότεροι από 70 

εκατομμύρια Ευρωπαίοι, να 

διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην 

επίλυση παρόμοιων πολιτικών εντάσεων 

όταν οι συγκρούσεις στα κράτη μέλη 

οδηγούν σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. 

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΕΕ, 

θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα 

διαιτησίας για τις πολιτικές συγκρούσεις 

αυτού του είδους προκειμένου να 

αποφεύγεται η προσφυγή σε ένδικα μέσα. 

Η διαδικασία της διαιτησίας πρέπει να 

στηρίζεται σε μοντέλα που εφαρμόζονται 

διεθνώς σε τέτοιες καταστάσεις και να 

τηρεί την αρχή σύμφωνα με την οποία τα 

μέρη της σύγκρουσης δεν μπορούν να 

εμποδίσουν τη συζήτηση και την 

ελεύθερη έκφραση, ούτε να επιβάλουν 

μονομερώς μια θέση ή λύση, σύμφωνα με 

τις αρχές της αποκαλούμενης 
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«νομοθετικής πράξης περί σαφήνειας» 

του Καναδά· 

Or. es 

 

Τροπολογία  377 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών 

η τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής 

(«opt-outs»), οι ρήτρες προαιρετικής 

συμμετοχής («opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  378 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών 

η τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής 

(«opt-outs»), οι ρήτρες προαιρετικής 

συμμετοχής («opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  379 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών 

η τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής 

(«opt-outs»), οι ρήτρες προαιρετικής 

συμμετοχής («opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  380 

Diane James 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών 

η τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής 

(«opt-outs»), οι ρήτρες προαιρετικής 

συμμετοχής («opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  381 

Fabio Massimo Castaldo 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις ή, εάν αυτό 

δεν είναι εφικτό, να εκχωρηθούν 

τουλάχιστον σε όλα τα κράτη μέλη οι 

ίδιες αρμοδιότητες και τα ίδια προνόμια 

με στόχο την πλήρη ισότητα μεταξύ τους· 

Or. it 

 

Τροπολογία  382 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής 

(«opt-outs»), οι ρήτρες προαιρετικής 

συμμετοχής («opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

9. προτείνει να ενισχυθεί κατά την 

επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα «μεταβλητή γεωμετρία» 

προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της Ένωσης· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  383 

Νότης Μαριάς 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

9. προτείνει να γενικευθεί κατά την 

επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα «μεταβλητή γεωμετρία», καθώς 

και οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-outs»), 

οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής («opt-

ins») και οι εξαιρέσεις· 

Or. el 

 

Τροπολογία  384 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής 

(«opt-outs»), οι ρήτρες προαιρετικής 

συμμετοχής («opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

9. προτείνει να εξεταστεί κατά την 

επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών κατά 

πόσον οι εν λόγω Συνθήκες εξακολουθούν 

να εξυπηρετούν τον σκοπό τους σε αυτή 

τη δύσκολο περίοδο που διανύουμε και, 

αν υπάρχουν ελλείψεις, κατά πόσον 

πρέπει να ξεκινήσει διάλογος για τα 

ζητήματα αυτά, καθώς και για τον τρόπο 

με τον οποίο μπορούμε, ως Ένωση 

ισότιμων μελών, να τα αντιμετωπίσουμε· 

Or. en 

 

Τροπολογία  385 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής 

συμμετοχής («opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

9. προτείνει να καταργηθούν κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών 

οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-outs») από 

τα επιμέρους κράτη μέλη στο επίπεδο του 

πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  386 

György Schöpflin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής 

(«opt-outs»), οι ρήτρες προαιρετικής 

συμμετοχής («opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  387 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

9. προτείνει να εξορθολογιστούν κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών 
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τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

οι τρέχουσες προβληματικές διαφορές, 

μέσω της κατάργησης των πρακτικών, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

Or. de 

 

Τροπολογία  388 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών, όπως είναι οι ρήτρες μη 

συμμετοχής («opt-outs»), οι ρήτρες 

προαιρετικής συμμετοχής («opt-ins») και 

οι εξαιρέσεις· 

Or. de 

 

Τροπολογία  389 

Ελευθέριος Συναδινός 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της επανεξέτασης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-
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outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

Or. el 

 

Τροπολογία  390 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

9. προτείνει να αναδιοργανωθεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  391 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», δηλαδή η «Ευρώπη κατά 

παραγγελία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

9. προτείνει να εξορθολογιστεί κατά 

την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών η 

τρέχουσα προβληματική «μεταβλητή 

γεωμετρία», μέσω της κατάργησης των 

πρακτικών που προκαλούν διάσπαση, 

όπως είναι οι ρήτρες μη συμμετοχής («opt-

outs»), οι ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής 

(«opt-ins») και οι εξαιρέσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  392 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής 

των μελλοντικών θεσμών, πολιτικών και 

μέσων της ΟΝΕ, όπως ορίζεται στη νέα 

Συνθήκη, θα πρέπει να ισχύει σε όλα τα 

κράτη μέλη, εκτός από τις περιπτώσεις 

στις οποίες κρίνονται αναγκαίες ή 

δικαιολογημένες ειδικές παρεκκλίσεις ή 

μεταβατικές περίοδοι για ορισμένα κράτη 

μέλη, και σε έκτακτη και προσωρινή 

βάση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  393 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. υπογραμμίζει ότι τα ίδια τα κράτη 

μέλη πρέπει να μεριμνούν για δημόσιες 

υπηρεσίες, όπως κοινωνικές κατοικίες, 

πρόνοια, ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, 

δημόσιες μεταφορές, διαδίκτυο και 

εκπαίδευση και όλες τις άλλες βασικές 

λειτουργίες που οι πολίτες θεωρούν 

κοινής ωφελείας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  394 

Dennis de Jong 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. θεωρεί αναγκαίο, προκειμένου να 

καταπολεμήσουν τα κράτη μέλη το 

κοινωνικό ντάμπινγκ, να μπορούν να 

ελέγχουν τα ίδια την αγορά εργασίας 

τους, ακόμα και αν αυτό σημαίνει σε 

καταστάσεις ανάγκης προσωρινό 

περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των εργαζομένων· τονίζει ότι τα κράτη 

μέλη μεριμνούν τα ίδια για ελέγχους στον 

χώρο εργασίας με σκοπό την 

καταπολέμηση των παράνομων 

πρακτικών εκμετάλλευσης· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  395 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. είναι της άποψης ότι η νέα 

Συνθήκη θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκείς μηχανισμούς, υπό την 

αρμοδιότητα της Επιτροπής, με στόχο τη 

διασφάλιση της συνοχής όλων των 

ευρωπαϊκών πολιτικών, τη διαφύλαξη 

της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και 

την πρόληψη της εισαγωγής διακρίσεων 

εις βάρος των κρατών μελών που δεν 

έχουν προσχωρήσει ακόμη στη ζώνη του 

ευρώ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  396 

Diane James 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  397 

György Schöpflin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  398 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 



 

PE592.325v02-00 34/193 AM\1109252EL.docx 

EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  399 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  400 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

τα κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα μεταξύ των οποίων 

υποχρεώσεις που αφορούν τη 

χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων, δεσμεύσεις 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και 

φορολογικού συντονισμού, υποχρεώσεις 

τήρησης των κανόνων λειτουργίας της 

ενιαίας αγοράς και των κανόνων 

ανταγωνισμού, καθώς και ταχείς 

μηχανισμούς για την πλήρη ένταξη των 

ενδιαφερομένων από αυτό το καθεστώς 

σύνδεσης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  401 

Mercedes Bresso, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

επιμέρους ρήτρες μη συμμετοχής, να 

προταθεί ένα νέο είδος ιδιότητας μέλους 

σε εκείνα τα κράτη που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· αυτό 

το είδος της ιδιότητας μέλους με 

περιορισμένη συμμετοχή στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα, όπως, για 

παράδειγμα, συνεισφορά στον 
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προϋπολογισμό της ΕΕ και σεβασμός των 

θεμελιωδών αξιών και των τεσσάρων 

ελευθεριών της Ένωσης·  

Or. en 

 

Τροπολογία  402 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να διαμορφωθεί 

ένα μέσο ή ακόμη και κάποιο καθεστώς 

με σκοπό να δημιουργηθεί ένας κύκλος 

εταίρων γύρω από την ΕΕ για τις χώρες 

που δεν είναι ακόμη σε θέση να 

προσχωρήσουν στην Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  403 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

τα κράτη που επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα, και πρωτίστως στην 
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σχετικά δικαιώματα· τήρηση του κράτους δικαίου και της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  404 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προσφερθεί 

ένα ειδικό καθεστώς που απαιτεί ακόμα 

πιο σαφή καθορισμό σε εκείνα τα κράτη 

της περιφέρειας της ΕΕ που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν παραπλεύρως, δηλαδή μόνο 

σε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές της 

Ένωσης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  405 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

10. συνιστά να προταθεί ένα είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα τα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 
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Or. de 

 

Τροπολογία  406 

Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

κράτη της περιφέρειας της ΕΕ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

10. συνιστά, αντί για τις εν λόγω 

πολλαπλές παρεκκλίσεις, να προταθεί ένα 

είδος «καθεστώτος σύνδεσης» σε εκείνα 

τα κράτη που επιθυμούν να συμμετάσχουν 

παραπλεύρως, δηλαδή μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης· το 

καθεστώς αυτό θα συνεπάγεται 

υποχρεώσεις που θα αντιστοιχούν στα 

σχετικά δικαιώματα· 

Or. bg 

Τροπολογία  407 

Viviane Reding 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. πιστεύει ότι η βέλτιστη δομή για 

μια ανθεκτική στον χρόνο Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα μπορούσε να αποτελείται από 

ανοικτούς ομόκεντρους κύκλους γύρω 

από έναν εσωτερικό κύκλο κρατών μελών 

που μοιράζονται όλες τις πολιτικές της 

Ένωσης, έναν δεύτερο κύκλο κρατών 

μελών που δεν μοιράζονται όλες της 

πολιτικές της Ένωσης και 

περιστοιχίζονται από έναν κύκλο φιλικών 

κρατών με τα οποία τα κράτη μέλη 

δύνανται να μοιράζονται οτιδήποτε εκτός 

από θεσμούς· 

Or. en 
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Τροπολογία  408 

Paulo Rangel, Constance Le Grip, Alain Lamassoure 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. εκτιμά ότι η προοπτική της 

διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης θα 

πρέπει να παραμείνει ανοικτή για όλα τα 

κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι 

είναι ικανά και πρόθυμα να προαγάγουν 

τους κοινούς στόχους της Ένωσης· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εν λόγω 

διαφοροποιημένη ολοκλήρωση θα πρέπει 

να διαφοροποιείται μόνο ως προς το 

χρονοδιάγραμμά της, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η σαφής και ενιαία 

εφαρμογή των Συνθηκών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  409 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10β. θα πρέπει να διαφυλάσσεται το 

ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και οποιαδήποτε 

μορφή ευελιξίας θα πρέπει να αποσκοπεί 

στην επίτευξη των κοινών στόχων της 

Ένωσης, χωρίς να υπονομεύεται η αρχή 

της ισότητας όλων των πολιτών και των 

κρατών μελών· 

Or. en 
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Τροπολογία  410 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από 

την ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή 

πρέπει να γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 

που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

κράτη μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο 

μέλος που δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, 

επηρεάζει την ισχύ και τη θεσμική 

ισορροπία της Ένωσης, διαμορφώνοντας 

μια νέα κατάσταση που κάνει πιο έντονη 

την ανάγκη αναθεώρησης των Συνθηκών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  411 

György Schöpflin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από 

την ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή 

πρέπει να γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 

που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

κράτη μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο 

διαγράφεται 
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μέλος που δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, 

επηρεάζει την ισχύ και τη θεσμική 

ισορροπία της Ένωσης, διαμορφώνοντας 

μια νέα κατάσταση που κάνει πιο έντονη 

την ανάγκη αναθεώρησης των Συνθηκών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  412 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 
να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 

που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

κράτη μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο 

μέλος που δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, 

επηρεάζει την ισχύ και τη θεσμική 

ισορροπία της Ένωσης, διαμορφώνοντας 

μια νέα κατάσταση που κάνει πιο έντονη 

την ανάγκη αναθεώρησης των 

Συνθηκών· 

11. εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνει 

σεβαστή η επιθυμία της πλειοψηφίας των 

πολιτών της Μεγάλης Βρετανίας να 

αποχωρήσει η χώρα από την ΕΕ και ότι θα 

πρέπει να επιτευχθεί μια δίκαιη συμφωνία 

που να ωφελεί και τα δύο μέρη· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  413 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 
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«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από 

την ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή 

πρέπει να γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 

που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

κράτη μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο 

μέλος που δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, 

επηρεάζει την ισχύ και τη θεσμική 

ισορροπία της Ένωσης, διαμορφώνοντας 

μια νέα κατάσταση που κάνει πιο έντονη 

την ανάγκη αναθεώρησης των Συνθηκών· 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελέσει καλή βάση συνεργασίας 

μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της 

ΕΕ, παρέχοντας αμοιβαία οφέλη και 

προωθώντας την ασφάλεια στην 

Ευρώπη· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  414 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 

που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

κράτη μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο 

μέλος που δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, 

επηρεάζει την ισχύ και τη θεσμική 

ισορροπία της Ένωσης, διαμορφώνοντας 

μια νέα κατάσταση που κάνει πιο έντονη 

την ανάγκη αναθεώρησης των Συνθηκών· 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο μέσο ή 

καθεστώς θα μπορούσε να αποτελεί μια 

από τις πιθανές λύσεις, ώστε να γίνει 

σεβαστή η επιθυμία της πλειοψηφίας των 

πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει η χώρα από την ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  415 

Mercedes Bresso 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 

που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

κράτη μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο 

μέλος που δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, 

επηρεάζει την ισχύ και τη θεσμική 

ισορροπία της Ένωσης, διαμορφώνοντας 

μια νέα κατάσταση που κάνει πιο έντονη 

την ανάγκη αναθεώρησης των Συνθηκών· 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος της 

ιδιότητας μέλους θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία μιας 

περιορισμένης πλειοψηφίας των πολιτών 

του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει η 

χώρα από την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  416 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, που 

αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κράτη 

μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο μέλος που 

δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, επηρεάζει 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, καθώς και 

το μεγαλύτερο μέλος που δεν ανήκει στη 

ζώνη του ευρώ, επηρεάζει την ισχύ και τη 

θεσμική ισορροπία της Ένωσης· 
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την ισχύ και τη θεσμική ισορροπία της 

Ένωσης, διαμορφώνοντας μια νέα 

κατάσταση που κάνει πιο έντονη την 

ανάγκη αναθεώρησης των Συνθηκών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  417 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 

που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

κράτη μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο 

μέλος που δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, 

επηρεάζει την ισχύ και τη θεσμική 

ισορροπία της Ένωσης, διαμορφώνοντας 

μια νέα κατάσταση που κάνει πιο έντονη 

την ανάγκη αναθεώρησης των 

Συνθηκών· 

11. σημειώνει ότι η ψηφοφορία του 

Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ της 

αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ δεν 

αντιπροσωπεύει όλες τις περιοχές που 

ψήφισαν· η κατά πλειοψηφία απόφαση 

υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ 
π+ρέπει να γίνει σεβαστή, όπως πρέπει να 

γίνουν σεβαστές και οι επιθυμίες των 

πολιτών σε ορισμένες περιοχές που 

ψήφισαν υπέρ της παραμονής τους στην 

ΕΕ· τονίζει δε ότι η ψήφος των πολιτών 

του βορείου τμήματος της Ιρλανδίας και 

της Σκωτίας πρέπει να γίνει σεβαστή 

σύμφωνα με την αρχή της συναίνεσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  418 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

καθεστώτος θα μπορούσε να αποτελεί μια 
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αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί 

ένα από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, καθώς 

και το μεγαλύτερο μέλος που δεν ανήκει 

στη ζώνη του ευρώ, επηρεάζει την ισχύ και 

τη θεσμική ισορροπία της Ένωσης, 

διαμορφώνοντας μια νέα κατάσταση που 

κάνει πιο έντονη την ανάγκη 

αναθεώρησης των Συνθηκών· 

από τις πιθανές λύσεις, ώστε να γίνει 

σεβαστή η επιθυμία της πλειοψηφίας των 

πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει η χώρα από την ΕΕ· τονίζει 

ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να γίνει 

σεβαστή, δεδομένου ότι η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, καθώς και 

το μεγαλύτερο μέλος που δεν ανήκει στη 

ζώνη του ευρώ, επηρεάζει την ισχύ και τη 

θεσμική ισορροπία της Ένωσης 

Or. de 

 

Τροπολογία  419 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί 

ένα από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, καθώς 

και το μεγαλύτερο μέλος που δεν ανήκει 

στη ζώνη του ευρώ, επηρεάζει την ισχύ και 

τη θεσμική ισορροπία της Ένωσης, 

διαμορφώνοντας μια νέα κατάσταση που 

κάνει πιο έντονη την ανάγκη αναθεώρησης 

των Συνθηκών· 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί 

ένα από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, καθώς 

και το μεγαλύτερο μέλος που δεν ανήκει 

στη ζώνη του ευρώ, επηρεάζει την ισχύ και 

τη θεσμική ισορροπία της Ένωσης, 

διαμορφώνοντας μια νέα κατάσταση που 

κάνει πιο έντονη την ανάγκη αναθεώρησης 

των Συνθηκών με γνώμονα τα 

συμφέροντα των πολιτών και τη 

δημοκρατία· 

Or. el 
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Τροπολογία  420 

Richard Corbett 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, που 

αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κράτη 

μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο μέλος που 

δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, επηρεάζει 

την ισχύ και τη θεσμική ισορροπία της 

Ένωσης, διαμορφώνοντας μια νέα 

κατάσταση που κάνει πιο έντονη την 

ανάγκη αναθεώρησης των Συνθηκών· 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών που ψήφισαν 

στο πρόσφατο δημοψήφισμα του 

Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ της 

αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ, 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το 

48,1% των πολιτών που επιθυμούν να 

παραμείνουν στην ΕΕ· σημειώνει ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, που 

αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κράτη 

μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο μέλος που 

δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, επηρεάζει 

την ισχύ και τη θεσμική ισορροπία της 

Ένωσης, διαμορφώνοντας μια νέα 

κατάσταση που κάνει πιο έντονη την 

ανάγκη αναθεώρησης των Συνθηκών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  421 

Diane James 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί 

11. τονίζει ότι η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ πρέπει να γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι 

η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 

που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

κράτη μέλη, καθώς και το μεγαλύτερο 

μέλος που δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, 

επηρεάζει την ισχύ και τη θεσμική 



 

AM\1109252EL.docx 47/193 PE592.325v02-00 

 EL 

ένα από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, καθώς 

και το μεγαλύτερο μέλος που δεν ανήκει 

στη ζώνη του ευρώ, επηρεάζει την ισχύ και 

τη θεσμική ισορροπία της Ένωσης, 

διαμορφώνοντας μια νέα κατάσταση που 

κάνει πιο έντονη την ανάγκη αναθεώρησης 

των Συνθηκών· 

ισορροπία της Ένωσης, διαμορφώνοντας 

μια νέα κατάσταση που κάνει πιο έντονη 

την ανάγκη αναθεώρησης των Συνθηκών, 

και τη συνακόλουθη διάλυση της 

Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  422 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί 

ένα από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, καθώς 

και το μεγαλύτερο μέλος που δεν ανήκει 

στη ζώνη του ευρώ, επηρεάζει την ισχύ και 

τη θεσμική ισορροπία της Ένωσης, 

διαμορφώνοντας μια νέα κατάσταση που 

κάνει πιο έντονη την ανάγκη αναθεώρησης 

των Συνθηκών· 

11. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία  423 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι αυτό το νέο είδος 

«καθεστώτος σύνδεσης» θα μπορούσε να 

αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις, ώστε 

να γίνει σεβαστή η επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει η χώρα από την 

ΕΕ· τονίζει ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να 

γίνει σεβαστή, δεδομένου ότι η αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί 

ένα από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, καθώς 

και το μεγαλύτερο μέλος που δεν ανήκει 

στη ζώνη του ευρώ, επηρεάζει την ισχύ και 

τη θεσμική ισορροπία της Ένωσης, 

διαμορφώνοντας μια νέα κατάσταση που 

κάνει πιο έντονη την ανάγκη αναθεώρησης 

των Συνθηκών· 

11. σημειώνει ότι αυτό το «καθεστώς 

σύνδεσης» θα μπορούσε να αποτελεί μια 

από τις πιθανές λύσεις, ώστε να γίνει 

σεβαστή η επιθυμία της πλειοψηφίας των 

πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει η χώρα από την ΕΕ· τονίζει 

ότι η επιθυμία αυτή πρέπει να γίνει 

σεβαστή, δεδομένου ότι η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, καθώς και 

το μεγαλύτερο μέλος που δεν ανήκει στη 

ζώνη του ευρώ, επηρεάζει την ισχύ και τη 

θεσμική ισορροπία της Ένωσης, 

διαμορφώνοντας μια νέα κατάσταση που 

κάνει πιο έντονη την ανάγκη αναθεώρησης 

των Συνθηκών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  424 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. επιμένει στην ανάγκη προσεκτικής 

παρακολούθησης των πολιτικών και 

θεσμικών εξελίξεων που 

διαδραματίζονται σε βασίλεια όπως η 

Σκωτία που έχουν εκφράσει σαφώς την 

επιθυμία τους να παραμείνουν στην 

Ένωση. θεωρεί ότι για την εκδήλωση 

αυτής της πρόθεσης σε μια νόμιμη και 

δημοκρατική διαβούλευση θα πρέπει να 

θεσπιστεί μηχανισμός ταχείας 

ενσωμάτωσης, ο οποίος θα ξεκινά από 

την αυτόματη απόκτηση του καθεστώτος 

του συνδεδεμένου κράτους και στο 

πλαίσιο του οποίου δεν πρέπει να 

εφαρμόζεται η αρχή της αρνησικυρίας 

που ισχύει για τους συνήθεις υποψηφίους 

κατά την προσχώρησή τους στην Ένωση· 



 

AM\1109252EL.docx 49/193 PE592.325v02-00 

 EL 

Or. es 

 

Τροπολογία  425 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. παρατηρεί και προτίθεται να 

σεβαστεί το γεγονός ότι οι πολίτες του 

βορείου τμήματος της Ιρλανδίας και της 

Σκωτίας ψήφισαν υπέρ της παραμονής 

τους στην ΕΕ· φρονεί ότι θα πρέπει να 

εξευρεθεί λύση που θα επιτρέψει στο 

βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας να 

διατηρήσει την ιδιότητα του μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με οποιαδήποτε 

αναγκαία ρύθμιση· καλεί την ΕΕ να 

συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά την 

ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία 

και να μεριμνά για την συνέχισή της στο 

πλαίσιο οποιωνδήποτε 

διαπραγματεύσεων σχετικά με την 

βρετανική αποχώρηση· τονίζει ότι θα 

πρέπει επίσης να εξευρεθεί λύση όσον 

αφορά τη Σκωτία σε περίπτωση που οι 

πολίτες της εκφράσουν παρόμοια 

επιθυμία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  426 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. φρονεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να 

βοηθήσει τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία 

και το Γιβραλτάρ να παραμείνουν εντός 
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της ΕΕ (ή κατά το δυνατόν συνδεδεμένες 

με αυτή) όσον αφορά τη δημοκρατική 

τους βούληση, τόσο σε περίπτωση που 

διατηρήσουν το υφιστάμενο εθνικό τους 

καθεστώς όσο και σε περίπτωση που 

επιλέξουν δημοκρατικά να το 

τροποποιήσουν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  427 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. σημειώνει ότι ο διορισμός του 

ευρωβουλευτή Guy Verhofstadt ως 

«παρατηρητή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις 

του Brexit» είναι αποτέλεσμα αδιαφανών 

παρασκηνιακών διπλωματικών 

χειρισμών εντός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και δεν αποφασίστηκε από 

την ολομέλεια· 

Or. de 

 

Τροπολογία  428 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 
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διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή 

του Ηνωμένου Βασιλείου στην 

ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, καθώς θα είναι πολιτικά 

δύσκολο να επιτραπεί σε κράτος μέλος 

που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· 

Or. de 

 

Τροπολογία  429 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή 

του Ηνωμένου Βασιλείου στην 

ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, καθώς θα είναι πολιτικά 

δύσκολο να επιτραπεί σε κράτος μέλος 

που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· 

Or. en 
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Τροπολογία  430 

Diane James 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή 

του Ηνωμένου Βασιλείου στην 

ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, καθώς θα είναι πολιτικά 

δύσκολο να επιτραπεί σε κράτος μέλος 

που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  431 

Morten Messerschmidt, Ashley Fox, Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 
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οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή 

του Ηνωμένου Βασιλείου στην 

ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, καθώς θα είναι πολιτικά 

δύσκολο να επιτραπεί σε κράτος μέλος 

που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  432 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή 

του Ηνωμένου Βασιλείου στην 

ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, καθώς θα είναι πολιτικά 

δύσκολο να επιτραπεί σε κράτος μέλος 

που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του, σε πλήρη 

συμφωνία με τις ρυθμίσεις των 

συνθηκών· 

Or. pl 
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Τροπολογία  433 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με την 

εξαίρεση των διαπραγματεύσεων και της 

συμφωνίας που αφορούν την αποχώρησή 

του· θεωρεί ότι κατά την περίοδο των 

διαπραγματεύσεων αποχώρησης από την 

ΕΕ θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· προτείνει να διεξαχθεί 

ανεπίσημη διαβούλευση πριν από τη 

λήψη επίσημης απόφασης προκειμένου 

να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος 

διαφοροποίησης της απόφασης χωρίς τη 

συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  434 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 
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ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· υπενθυμίζει την αρχή της 

καλόπιστης συνεργασίας, όπως 

προβλέπεται στις Συνθήκες (άρθρο 4 

παράγραφος 3 της ΣΕΕ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  435 

Jérôme Lavrilleux, Arnaud Danjean, Marc Joulaud, Franck Proust, Michel Dantin, 

Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Maurice 

Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Renaud Muselier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 
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είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή, ιδίως κατά 

τις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, στις αποφάσεις που 

αφορούν το μέλλον της Ένωσης, της 

οποίας σύντομα θα παύσει να αποτελεί 

μέλος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  436 

Jérôme Lavrilleux 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή, ιδίως κατά 

τις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, στις αποφάσεις που 

αφορούν το μέλλον της Ένωσης, της 

οποίας σύντομα θα παύσει να αποτελεί 

μέλος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  437 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 
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Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με την 

εξαίρεση των διαπραγματεύσεων και της 

συμφωνίας που αφορούν την αποχώρησή 

του· θεωρεί ότι κατά την περίοδο των 

διαπραγματεύσεων αποχώρησης από την 

ΕΕ θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

θέσπισης ενδιάμεσων ρυθμίσεων 

αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  438 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει, εφόσον το 

επιθυμεί, σε όλες τις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων της Ένωσης στο πλαίσιο των 

θεσμικών της οργάνων, με την εξαίρεση 

των διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας 
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αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

που αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί 

ότι θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

Or. el 

 

Τροπολογία  439 

Richard Corbett 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί ενδεχομένως να θεσπιστούν 

ενδιάμεσες ρυθμίσεις αναφορικά με τη 

συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

Συμβουλίου, καθώς θα είναι πολιτικά 

δύσκολο να επιτραπεί σε κράτος μέλος που 

βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης να 

ασκεί επιρροή στις αποφάσεις που έχουν 

αντίκτυπο για την Ένωση, της οποίας 

σύντομα θα παύσει να αποτελεί μέλος· 

Or. en 
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Τροπολογία  440 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσες 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα 

είναι πολιτικά δύσκολο να επιτραπεί σε 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε διαδικασία 

αποχώρησης να ασκεί επιρροή στις 

αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο για την 

Ένωση, της οποίας σύντομα θα παύσει να 

αποτελεί μέλος· 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

ότου οι Συνθήκες παύσουν να 

εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης στο πλαίσιο των θεσμικών της 

οργάνων, με την εξαίρεση των 

διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας που 

αφορούν την αποχώρησή του· θεωρεί ότι 

θα μπορούσαν να προβλεφθούν 

ενδιάμεσες ρυθμίσεις αναφορικά με τη 

συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην 

ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

καθώς θα είναι πολιτικά δύσκολο να 

επιτραπεί σε κράτος μέλος που βρίσκεται 

σε διαδικασία αποχώρησης να ασκεί 

επιρροή στις αποφάσεις που έχουν 

αντίκτυπο για την Ένωση, της οποίας 

σύντομα θα παύσει να αποτελεί μέλος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  441 

Jérôme Lavrilleux 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – σημείο 1 (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (1) ζητεί τη θέσπιση της ιδιότητας 

του «παρατηρητή», η οποία θα ισχύει για 

όλους τους εκπροσώπους του Ηνωμένου 

Βασιλείου, εκλεγμένους ή διορισμένους, 

στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· αυτή η ιδιότητα 

θα τους επιτρέψει, μέχρι την αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμμετέχουν στις 
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συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να 

συμμετέχουν στις αποφάσεις, ιδίως όσον 

αφορά τις ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτείνει η 

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 

επιφορτιστεί με τον καθορισμό των 

λεπτομερειών για την ιδιότητα του 

«παρατηρητή» για όλα τα θεσμικά 

όργανα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  442 

Jérôme Lavrilleux, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – σημείο 2 (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (2) ζητεί η έδρα του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία επί του 

παρόντος βρίσκεται στο Λονδίνο, να 

μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  443 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. υπενθυμίζει ότι το οικοδόμημα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεμελιώνεται 

σε τέσσερις ελευθερίες, ήτοι την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων, την 

ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και 

την ελευθερία εγκατάστασης, την 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 

(και της ιθαγένειας), 
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συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των εργαζομένων και της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων· 

επισημαίνει, συνεπώς, ότι τόσο οι 

διαπραγματεύσεις όσο και η τελική 

συμφωνία σχετικά με την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, 

καθώς και το μελλοντικό πλαίσιο για τις 

σχέσεις τους στο μέλλον, θα πρέπει να 

σέβονται τον ουσιαστικό αδιαίρετο 

χαρακτήρα τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  444 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. αναμένει, επομένως, ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο θα εξηγήσει κατά την 

άσκηση του δικαιώματος εξόδου του 

σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, πώς 

σκοπεύει να συμπεριφερθεί στο 

Συμβούλιο κατά την διαβούλευση και 

λήψη αποφάσεων για τις τρέχουσες 

νομοθετικές διαδικασίες, ώστε να μην 

δυσχεράνει την πρόοδο της ΕΕ των 27· 

Or. de 

 

Τροπολογία  445 

Constance Le Grip 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή 

των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση· ζητεί οι έδρες της Ευρωπαϊκής 

Αρχής Τραπεζών και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων, αμφότερες στο 

Λονδίνο, να μεταφερθούν σε άλλο κράτος 

μέλος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  446 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. αναγνωρίζει την ιδιάζουσα 

κατάσταση της νήσου της Ιρλανδίας στο 

πλαίσιο της διαδικασίας αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) 

και τους δυνητικούς κινδύνους που 

συνεπάγεται για την ειρηνευτική 

διαδικασία στην Ιρλανδία· η ΕΕ πρέπει 

να συνεργαστεί με την ιρλανδική 

κυβέρνηση και το εκτελεστικό όργανο της 

Βόρειας Ιρλανδίας, ούτως ώστε οι 

κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν με κάθε 

δυνατό μέσο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  447 

Francesc Gambús 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 

μια υποθετική διαπραγμάτευση με το 

Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την 

παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπό διαφορετικούς όρους από εκείνους 

που ίσχυαν πριν από το Brexit· 
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Or. es 

 

Τροπολογία  448 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Franck Proust, 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, 

Maurice Ponga, Angélique Delahaye, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. ζητεί η έδρα του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία επί του 

παρόντος βρίσκεται στο Λονδίνο, να 

μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  449 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Franck Proust, Michel Dantin, 

Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Constance Le Grip, 

Renaud Muselier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12β. ζητεί τη θέσπιση της ιδιότητας 

του «παρατηρητή», η οποία θα ισχύει για 

όλους τους εκπροσώπους του Ηνωμένου 

Βασιλείου, εκλεγμένους ή διορισμένους, 

στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· αυτή η ιδιότητα 

θα τους επιτρέψει, μέχρι την αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμμετέχουν στις 

συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να 

συμμετέχουν στις αποφάσεις, ιδίως όσον 

αφορά τις ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτείνει η 

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
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επιφορτιστεί με τον καθορισμό των 

λεπτομερειών για την ιδιότητα του 

«παρατηρητή» για όλα τα θεσμικά 

όργανα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  450 

Constance Le Grip 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12β. ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

θέσπισης της ιδιότητας του 

«παρατηρητή» για τους Βρετανούς 

ευρωβουλευτές, ώστε να εφαρμοστεί 

μόλις ενεργοποιηθεί το άρθρο 50 της 

ΣΛΕΕ από τη βρετανική κυβέρνηση και 

ξεκινήσει η ψηφοφορία του βρετανικού 

κοινοβουλίου για την κατάργηση του 

Νόμου περί Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 

αυτή η ιδιότητα θα τους επιτρέψει να 

συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές 

συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να 

συμμετέχουν στις ψηφοφορίες· προτείνει 

η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 

να επιφορτιστεί με τις εργασίες για τη 

θέσπιση της ιδιότητας του παρατηρητή, 

καθώς και με τον καθορισμό των 

λεπτομερειών της· 

Or. fr 

Τροπολογία  451 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση και 
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εδραίωση μια κοινωνικής Ευρώπης 

Or. en 

 

Τροπολογία  452 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση Νέα Οικονομική Πολιτική και 

Διακυβέρνηση 

Or. en 

 

Τροπολογία  453 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. υπενθυμίζει τη δήλωσή του στο 

ψήφισμα της XXXX σχετικά με τη 

δημοσιονομική ικανότητα για την 

ευρωζώνη ότι οι διάφορες κρίσεις 

καταδεικνύουν την ανάγκη να 

πραγματοποιήσει η ζώνη του ευρώ, το 

συντομότερο δυνατόν, ένα ποιοτικό άλμα 

προς την ολοκλήρωση, ούτως ώστε να 

είναι σε θέση να τηρήσει τη δέσμευσή της 

περί σταθερότητας, σύγκλισης, 

ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  454 

Fabio Massimo Castaldo 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς 

και για την απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών πολλών κρατών μελών 

της· 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς 

και για την απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών πολλών κρατών μελών 

της, υπογραμμίζοντας ότι η βασική αιτία 

για τις εν λόγω δυσκολίες πρέπει να 

αποδοθεί στην έλλειψη ανακατανομής 

μεταξύ των κρατών μελών, η οποία είναι 

απαραίτητη για την αντιμετώπιση των 

ασυμμετριών και των ανισοτήτων, τη 

στήριξη μιας αρμονικής ανάπτυξης και 

την επίτευξη μιας πραγματικά 

οικονομικής και όχι απλώς νομισματικής 

Ένωσης· 

Or. it 

 

Τροπολογία  455 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), 

καθώς και για την απώλεια 

ανταγωνιστικότητας των οικονομιών 

πολλών κρατών μελών της· 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απώλεια ανταγωνιστικότητας πολλών 

κρατών μελών της· αναγνωρίζει ότι η 

απώλεια ανταγωνιστικότητας των 

οικονομιών πολλών κρατών μελών της 

αποτελεί άμεση συνέπεια του 

προγράμματος λιτότητας που 

εκπορεύεται απευθείας από τις 

Βρυξέλλες· αναγνωρίζει επιπλέον ότι η 

απώλεια ανταγωνιστικότητας των 

οικονομιών ορισμένων κρατών μελών 

οφείλεται σε εμπορικές συμφωνίες που 

στερούνται άρτιου σχεδιασμού και στην 

άσκηση πολιτικής αποβιομηχάνισης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  456 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς 

και για την απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών πολλών κρατών μελών 

της· 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς 

και για την απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών πολλών κρατών μελών 

της· είναι της άποψης ότι πρέπει να 

δίδεται εξίσου προτεραιότητα τόσο στις 

επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό όσο 

και στις επενδύσεις σε υποδομές, στην 

καινοτομία και σε όλους τους άλλους 

τομείς που θεωρούνται καίριας σημασίας 

για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα 

της Ευρώπης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  457 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), 

καθώς και για την απώλεια 

ανταγωνιστικότητας των οικονομιών 

πολλών κρατών μελών της· 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απώλεια ανταγωνιστικότητας των 

οικονομιών πολλών κρατών μελών της, η 

οποία οφείλεται εν πολλοίς στους 

ασφυκτικούς περιορισμούς που επιβάλλει 

το καθεστώς συμμετοχής στη ζώνη του 

ευρώ, στην απουσία μέσων για την 

αντιμετώπιση νομισματικών κρίσεων σε 

επιμέρους κράτη μέλη, καθώς και στον 

ελλιπή σχεδιασμό της ζώνης του ευρώ 
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αυτής καθαυτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  458 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς 

και για την απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών πολλών κρατών μελών 

της· 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για τις 

εντεινόμενες οικονομικές και κοινωνικές 

αποκλίσεις στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), κυρίως 

λόγω της απουσίας κοινής 

δημοσιονομικής και οικονομικής 

πολιτικής, η οποία επιδεινώνεται από την 

έλλειψη κατάλληλου δημοσιονομικού 

προσανατολισμού για τη ζώνη του ευρώ, 

καθώς και από την απουσία 

βιομηχανικής στρατηγικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  459 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς 

και για την απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών πολλών κρατών μελών 

της· 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

ανεπάρκεια και τις αδυναμίες της 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της 

Ένωσης, καθώς και για την απώλεια 

συνοχής και αλληλεγγύης των κρατών 

μελών· 

Or. en 
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Τροπολογία  460 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς 

και για την απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών πολλών κρατών μελών 

της· 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης στο 

πλαίσιο της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς και 

για τη ραγδαία ύφεση των οικονομιών 

πολλών κρατών μελών της· 

Or. el 

 

Τροπολογία  461 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς 

και για την απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών πολλών κρατών μελών 

της· 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία κοινών δημοσιονομικών και 

οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

(ΟΝΕ), καθώς και για την όξυνση των 

διαφορών μεταξύ των κρατών μελών της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  462 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 



 

PE592.325v02-00 70/193 AM\1109252EL.docx 

EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης και 

σύγκλισης στο πλαίσιο της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς 

και για την απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών πολλών κρατών μελών 

της· 

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

απουσία οικονομικής μεταρρύθμισης στο 

πλαίσιο της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς και 

για την απώλεια ανταγωνιστικότητας των 

οικονομιών πολλών κρατών μελών της· 

Or. de 

 

Τροπολογία  463 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση 

χρειάζεται νομική αλλαγή της 

οικονομικής πολιτικής της που θα 

βασίζεται στην πλήρη εφαρμογή του 

άρθρου 3 της ΣΕΕ και των αρχών που 

προβλέπονται συγκεκριμένα στα άρθρα 9 

έως 12 της ΣΛΕΕ· ως εκ τούτου, ζητεί 

μια νέα συμφωνία για την Ευρώπη, η 

οποία θα περιλαμβάνει κοινές επενδύσεις 

σε ένα νέο σχέδιο για περιβαλλοντικά 

βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, με 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων και από ίδιους 

πόρους που θα προέρχονται από την 

καταβολή συντονισμένης σε επίπεδο ΕΕ 

εισφοράς επί της περιουσίας, φόρου επί 

των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 

(ΦΧΣ) και φόρου διοξειδίου του 

άνθρακα, που θα εισπράττονται 

απευθείας από την Ένωση· 

Or. en 
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Τροπολογία  464 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. επιβεβαιώνει εκ νέου ότι τα 

θεσμικά στοιχεία της Ένωσης, κυρίως η 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και το 

γεγονός ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί 

από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες 

της Ένωσης (ελεύθερη κυκλοφορία των 

κεφαλαίων, των προσώπων, των 

εμπορευμάτων και των υπηρεσιών), 

αποτελούν βασικούς, αδιαίρετους 

πυλώνες της Ένωσης, όπως και η ύπαρξη 

κράτους δικαίου, που διασφαλίζεται από 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο· επιβεβαιώνει 

εκ νέου ότι η εν λόγω θεσμική ενότητα 

δεν μπορεί να αρθεί κατά τη διάρκεια 

των διαπραγματεύσεων για την έξοδο του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  465 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13a. εκφράζει τη λύπη του διότι η 

διαρθρωτική αδυναμία των θεσμικών 

οργάνων και η κρατική λογική με την 

οποία εφαρμόζονται πολλές φορές τα 

επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ 

πλήττει την αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών της όσον αφορά τη στήριξη 

της καινοτομίας, της παραγωγικής 

οικονομίας και της επανεκβιομηχάνισης. 

Τάσσεται υπέρ της εμβάθυνσης της 

διασυνοριακής, συνεργατικής, συνεργικής 

και ευέλικτης λογικής που ευνοεί τις 
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πολιτικές συνοχής, όπως η έξυπνη 

εξειδίκευση, και της αναπαραγωγής του 

εν λόγω μοντέλου στις πολιτικές 

απασχόλησης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  466 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. αποδοκιμάζει έντονα την 

εφαρμογή πολιτικών λιτότητας οι οποίες 

έχουν οδηγήσει στην αύξηση των 

επιπέδων ανεργίας και απόλυτης 

φτώχειας και στην έκρηξη των 

κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, και 

διαπιστώνει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να 

καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου 

να αρθούν οι απαγορεύσεις και οι 

περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στα 

κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες 

επενδύσεις προκειμένου να υποστηριχθεί 

η απασχόληση και η κοινωνική και 

εδαφική συνοχή, εστιάζοντας πραγματικά 

στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των διαφόρων 

οικονομικών περιβαλλόντων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  467 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13a. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 

Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ο άνθρωπος θα 
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καταλαμβάνει κεντρική θέση έναντι των 

συμφερόντων των πολυεθνικών και των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  468 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. φρονεί ότι η κοινή δημοσιονομική 

και οικονομική πολιτική θα πρέπει να 

μετατραπεί σε συντρέχουσα αρμοδιότητα 

της Ένωσης και των κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  469 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. υπενθυμίζει ότι τα κοινωνικά 

δικαιώματα είναι θεμελιώδη δικαιώματα, 

όπως αναγνωρίζεται από διεθνείς 

συνθήκες, την ΕΣΔΑ, τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και 

τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· σε 

αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει άμεσα πρόταση για τη θέσπιση 

συγκεκριμένου ευρωπαϊκού κοινωνικού 

πυλώνα, ο οποίος θα αποσκοπεί στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας, στην ποιότητα της 

απασχόλησης, σε δίκαιους μισθούς, ίση 

μεταχείριση, κοινωνικό διάλογο, 

ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και 

αποτελεσματική κοινωνική προστασία, 
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σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις της 

ΔΟΕ, τηρουμένου παράλληλα του 

προνομίου των κρατών μελών να 

θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες 

διατάξεις στον εν λόγω τομέα· επιπλέον, 

ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

την ιδέα της θέσπισης, στο πλαίσιο της 

πρότασης αυτής, διατάξεων για την 

καθιέρωση δίκαιου και εύλογου 

κατώτατου μισθού, κατώτατων 

συντάξεων και κατώτατου εισοδήματος, 

σύμφωνα με το ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής 

Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τον ρόλο 

ενός ελάχιστου εισοδήματος για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προώθηση ανεκτικής κοινωνίας στην 

Ευρώπη και το άρθρο 34 παράγραφος 3 

του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

με σεβασμό παράλληλα του δικαιώματος 

στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως 

κατοχυρώνεται με το άρθρο 28 του 

Χάρτη της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  470 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. ζητεί την τροποποίηση του 

άρθρου 136 της ΣΛΕΕ προκειμένου να 

διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του με την 

εθελοντική συμμετοχή κρατών μελών που 

δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, 

προβλέποντας πλήρη δικαιώματα ψήφου 

σύμφωνα με τη διαδικασία ενισχυμένης 

συνεργασίας, και ζητεί την κατάργηση 

των περιορισμών που ορίζει το άρθρο 136 

της ΣΛΕΕ και την αναβάθμιση του εν 

λόγω άρθρου σε γενική ρήτρα για την 

έγκριση, μέσω της διαδικασίας 
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συναπόφασης, νομικών πράξεων που 

αφορούν τον συντονισμό και τον 

καθορισμό νομικά δεσμευτικών 

ελάχιστων προτύπων ως προς την 

οικονομική και κοινωνική πολιτική, 

καθώς και την πολιτική για την 

απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  471 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. υποστηρίζει ότι τα εθνικά 

κοινοβούλια καθορίζουν το ύψος και την 

εκτέλεση του εθνικού προϋπολογισμού 

χωρίς εντολές από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση· 

Or. nl 

Τροπολογία  472 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13γ. ζητεί από την Επιτροπή να 

ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το 

Συμβούλιο της Ευρώπης προκειμένου να 

δρομολογηθεί η διαδικασία για την 

προσχώρηση της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Χάρτη· εντωμεταξύ, ζητεί από 

την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τον 

Χάρτη ως πρότυπο καθοδήγησης για τις 

εκτιμήσεις των επιπτώσεων που 

διενεργούνται βάσει του άρθρου 12 της 

διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου και για την 



 

PE592.325v02-00 76/193 AM\1109252EL.docx 

EL 

κατάρτιση των αιτιολογικών εκθέσεων 

που προβλέπονται στο άρθρο 25 της εν 

λόγω συμφωνίας, έχοντας υπόψη την 

πέμπτη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου 

των Συνθηκών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  473 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13γ. φρονεί ότι το άρθρο 119 της 

ΣΛΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 

δήλωση ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση 

εφαρμόζουν τις οικονομικές πολιτικές 

τους σύμφωνα με την αρχή μιας 

κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  474 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
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απορρίψει τις απόπειρες επιστροφής σε 

προστατευτικές εθνικές πολιτικές, και θα 

πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί 

ανοικτή οικονομία στο μέλλον· 

προειδοποιεί ότι ο στόχος αυτός δεν 

μπορεί να επιτευχθεί ως συνέπεια της 

αποδόμησης του κοινωνικού μοντέλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  475 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές 

ή νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστούν το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  476 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

14. θεωρεί ότι, στην παρούσα μορφή 

τους, ούτε το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα της «μη 

συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 ΣΛΕΕ) 
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λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές 

ή νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

προσφέρουν τις επιδιωκόμενες λύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  477 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές 

ή νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  478 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 
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της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές 

ή νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς εφαρμόζονταν με υπερβολικά 

αυστηρό τρόπο, ο οποίος εξυπηρετούσε 

μόνο τα συμφέροντα των οικονομιών 

ορισμένων από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη 

και όχι των κρατών μελών που 

χρειάζονταν βοήθεια· θεωρεί επονείδιστο 

το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 

συνωμότησαν για να καταλογιστεί στην 

Ιρλανδία το 42% του συνολικού κόστους 

της ευρωπαϊκής τραπεζικής κρίσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  479 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές 

ή νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) και οι κανόνες «διάσωσης με ίδια 

μέσα» («bail-in») της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας προσφέρουν τις 

επιδιωκόμενες λύσεις, και ότι έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  480 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Constance Le Grip 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές 

ή νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης που παρέχουν το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

και η ρήτρα της «μη συνυπευθυνότητας» 

(άρθρο 125 ΣΛΕΕ) θα πρέπει να 

αναπτυχθεί με σκοπό τη διασφάλιση 

πραγματικής και συνολικής εφαρμογής 

των διατάξεών τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  481 

Ελευθέριος Συναδινός 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις, λόγω της θεσμικής 

αδυναμίας της ΕΕ να υιοθετήσει 

ρεαλιστικές λύσεις· 

Or. el 

 

Τροπολογία  482 

Esther de Lange 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι, εφόσον εφαρμοστούν, 

το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

και η ρήτρα της «μη συνυπευθυνότητας» 

(άρθρο 125 ΣΛΕΕ) έχουν τη δυνατότητα 

να προσφέρουν ισχυρό πλαίσιο 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι 

αρκετά κράτη μέλη έχουν παραβιάσει το 

Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή νομικές 

συνέπειες και ότι το υπερβολικό δημόσιο 

χρέος ειδικότερα έχει καταστήσει 

αναγκαία σε αρκετά κράτη μέλη την 

εφαρμογή προγραμμάτων 

μακροοικονομικής προσαρμογής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  483 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση των πιστωτών της Ελλάδας, και 

συγκεκριμένα των ξένων τραπεζιτών της, 
σε τρεις περιπτώσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  484 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η 

ρήτρα της «μη συνυπευθυνότητας» 

(άρθρο 125 ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις 

επιδιωκόμενες λύσεις, ενώ, επιπλέον, 

έχουν χάσει αξιοπιστία στην παρούσα 

μορφή τους, καθώς αρκετά κράτη μέλη 

έχουν παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς 

πολιτικές ή νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει 

αποδειχθεί ότι είναι σε μεγάλο βαθμό 

προσκολλημένο σε ένα ανεπαρκές 

μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης όσον 

αφορά το ευρωπαϊκό κοινό συμφέρον και, 

ως εκ τούτου, δεν αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο για την επίλυση της 

συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, 

καθώς κατέστησε ακόμα δυσκολότερη 

την αποτελεσματική καταπολέμηση της 

ανεργίας και επέτεινε την εξαθλίωση των 

πληθυσμών στα κράτη μέλη που 

πλήττονται περισσότερο από την κρίση· 

Or. it 

 

Τροπολογία  485 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη και ιδιαίτερα η 

Γερμανία, έχουν παραβιάσει το Σύμφωνο 

χωρίς πολιτικές ή νομικές συνέπειες, ενώ 

έχει πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

Or. el 
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Τροπολογία  486 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) διαμορφώνουν ένα σταθερό 

πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, 

αλλά εκφράζει την ανησυχία του, καθώς 

αρκετά κράτη μέλη έχουν παραβιάσει το 

Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή νομικές 

συνέπειες, και επειδή σε πολλά κράτη 

μέλη χρειάστηκαν προγράμματα 

μακροοικονομικής προσαρμογής κυρίως 

λόγω υπερβολικού δημόσιου χρέους· 

Or. de 

 

Τροπολογία  487 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) διαμορφώνουν ένα σταθερό 

πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, 

αλλά εκφράζει την ανησυχία του, καθώς 

αρκετά κράτη μέλη έχουν παραβιάσει το 

Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή νομικές 

συνέπειες, και επειδή σε πολλά κράτη 

μέλη χρειάστηκαν προγράμματα 

μακροοικονομικής προσαρμογής κυρίως 

λόγω υπερβολικού δημόσιου χρέους· 

Or. de 
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Τροπολογία  488 

Dariusz Rosati 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν ισχυρό πλαίσιο 

οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά 

εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το 

γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες και ότι το υπερβολικό 

δημόσιο χρέος ειδικότερα έχει 

καταστήσει αναγκαία σε αρκετά κράτη 

μέλη την εφαρμογή προγραμμάτων 

μακροοικονομικής προσαρμογής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  489 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει σε διαφορετικές περιπτώσεις 

το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή νομικές 

συνέπειες, ενώ έχει πραγματοποιηθεί 

μεγάλης κλίμακας διάσωση της Ελλάδας 

σε τρεις περιπτώσεις· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  490 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις επιδιωκόμενες 

λύσεις, ενώ, επιπλέον, έχουν χάσει 

αξιοπιστία στην παρούσα μορφή τους, 

καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

περιπτώσεις· 

14. θεωρεί ότι το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η ρήτρα 

της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 125 

ΣΛΕΕ) προσφέρουν ισχυρό πλαίσιο 

οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά 

εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το 

γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν 

παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς πολιτικές ή 

νομικές συνέπειες και ότι το υπερβολικό 

δημόσιο χρέος έχει καταστήσει αναγκαία 

σε αρκετά κράτη μέλη την εφαρμογή 

προγραμμάτων μακροοικονομικής 

προσαρμογής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  491 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι ούτε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτε η 

ρήτρα της «μη συνυπευθυνότητας» (άρθρο 

125 ΣΛΕΕ) προσφέρουν τις 

επιδιωκόμενες λύσεις, ενώ, επιπλέον, 

έχουν χάσει αξιοπιστία στην παρούσα 

μορφή τους, καθώς αρκετά κράτη μέλη 

έχουν παραβιάσει το Σύμφωνο χωρίς 

πολιτικές ή νομικές συνέπειες, ενώ έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις 

14. εκφράζει τη λύπη του για τη 

συνεχή παραβίαση του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της 

ρήτρας της «μη συνυπευθυνότητας» 

(άρθρο 125 ΣΛΕΕ) και την επακόλουθη 

απώλεια της αξιοπιστίας τους· αρκετά 

κράτη μέλη έχουν παραβιάσει το Σύμφωνο 

χωρίς πολιτικές ή νομικές συνέπειες, ενώ 

έχει πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας 

διάσωση της Ελλάδας σε τρεις περιπτώσεις 

με παραβίαση της ρήτρας της «μη 
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περιπτώσεις· συνυπευθυνότητας»· 

Or. de 

 

Τροπολογία  492 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά 

περίπλοκο, δεν είναι δεσμευτικά όσον 

αφορά τις συστάσεις ανά χώρα και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  493 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι έκαναν 

το σύστημα υπερβολικά περίπλοκο, δεν 

είναι δεσμευτικά όσον αφορά τις 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι έκαναν 

το σύστημα υπερβολικά περίπλοκο και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 
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συστάσεις ανά χώρα και δεν καλύπτουν 

τις δευτερογενείς συνέπειες μεταξύ κρατών 

μελών, ή και στην ευρωζώνη και την ΕΕ 

συνολικά· 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· εκφράζει 

τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 

συστάσεις ανά χώρα δεν είναι 

δεσμευτικές και ότι το ισχύον σύστημα 

δεν διασφαλίζει επαρκώς την ανάληψη 

της ευθύνης τους σε επίπεδο κρατών 

μελών· εκφράζει, εν προκειμένω, το 

ενδιαφέρον του για τις δυνατότητες που 

προσφέρει το συμβουλευτικό Ευρωπαϊκό 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο και η 

μελλοντική αποστολή του όσον αφορά την 

παροχή συμβουλών στην Επιτροπή από 

δημοσιονομική σκοπιά που θα 

μπορούσαν να είναι κατάλληλες για τη 

ζώνη του ευρώ συνολικά·  

Or. en 

 

Τροπολογία  494 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά 

περίπλοκο, δεν είναι δεσμευτικά όσον 

αφορά τις συστάσεις ανά χώρα και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι πρέπει να εφαρμόζονται 

και να εκτελούνται με συνέπεια· 

Or. de 

 

Τροπολογία  495 

Rainer Wieland 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά 

περίπλοκο, δεν είναι δεσμευτικά όσον 

αφορά τις συστάσεις ανά χώρα και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι πρέπει να εφαρμόζονται 

και να εκτελούνται με συνέπεια· 

Or. de 

 

Τροπολογία  496 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά 

περίπλοκο, δεν είναι δεσμευτικά όσον 

αφορά τις συστάσεις ανά χώρα και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

15. αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο, το εξάπτυχο και το δίπτυχο, 

στόχος των οποίων ήταν η αντιμετώπιση 

των εν λόγω ζητημάτων, δεν επέφεραν 

καμία βελτίωση, δεδομένου ότι 

αντικατέστησαν την εποπτεία της 

αγοράς, που είχε αποδυναμωθεί ούτως ή 

άλλως από πολυάριθμες παρεμβάσεις, με 

λιγότερο αποτελεσματικούς πολιτικούς 

ελεγκτικούς μηχανισμούς· 

Or. de 
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Τροπολογία  497 

Dariusz Rosati 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά 

περίπλοκο, δεν είναι δεσμευτικά όσον 

αφορά τις συστάσεις ανά χώρα και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων· πιστεύει ότι οι εν λόγω 

νομοθετικές διατάξεις πρέπει να 

εφαρμόζονται και να επιβάλλονται με 

μεγαλύτερη συνέπεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  498 

Paulo Rangel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά 

περίπλοκο, δεν είναι δεσμευτικά όσον 

αφορά τις συστάσεις ανά χώρα και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, πιστεύει δε ότι οι εν λόγω 

νομοθετικές διατάξεις πρέπει να 

εφαρμόζονται και να επιβάλλονται με 

μεγαλύτερη συνέπεια· 

Or. en 
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Τροπολογία  499 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι έκαναν 

το σύστημα υπερβολικά περίπλοκο, δεν 

είναι δεσμευτικά όσον αφορά τις 

συστάσεις ανά χώρα και δεν καλύπτουν 

τις δευτερογενείς συνέπειες μεταξύ 

κρατών μελών, ή και στην ευρωζώνη και 

την ΕΕ συνολικά· 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι έκαναν 

το σύστημα υπερβολικά περίπλοκο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  500 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά 

περίπλοκο, δεν είναι δεσμευτικά όσον 

αφορά τις συστάσεις ανά χώρα και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, και πιστεύει ότι η νομοθεσία 

πρέπει να εφαρμόζεται και να επιβάλλεται 

με μεγαλύτερη συνέπεια και ότι οι 

συστάσεις ανά χώρα θα πρέπει να είναι 

δεσμευτικού χαρακτήρα· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  501 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά 

περίπλοκο, δεν είναι δεσμευτικά όσον 

αφορά τις συστάσεις ανά χώρα και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

15. αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο επέβαλε σε πολλά κράτη μέλη 

ασφυκτικούς δημοσιονομικούς 

περιορισμούς, και ότι, αντί να επιλύσει τα 

προβλήματα, είχε στην πραγματικότητα 

επιζήμιες επιπτώσεις στις οικονομίες 

πολλών κρατών μελών και πρόβαλε 

προσκόμματα στην ικανότητα τους όσον 

αφορά τη μόχλευση μέσω του χρέους 

κατά τον απαιτούμενο τρόπο για την 

επίτευξη ανάπτυξης στη συνέχεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  502 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι έκαναν 

το σύστημα υπερβολικά περίπλοκο, δεν 

είναι δεσμευτικά όσον αφορά τις 

συστάσεις ανά χώρα και δεν καλύπτουν τις 

δευτερογενείς συνέπειες μεταξύ κρατών 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν, εν μέρει λόγω του γεγονότος 

ότι ούτε τηρήθηκαν πλήρως οι κανόνες 

ούτε ενεργοποιήθηκαν τα διαθέσιμα 

μέσα· πιστεύει, επιπλέον, ότι έκαναν το 

σύστημα υπερβολικά περίπλοκο, δεν είναι 
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μελών, ή και στην ευρωζώνη και την ΕΕ 

συνολικά· 

δεσμευτικά όσον αφορά τις συστάσεις ανά 

χώρα και δεν καλύπτουν τις δευτερογενείς 

συνέπειες μεταξύ κρατών μελών, ή και 

στην ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  503 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά 

περίπλοκο, δεν είναι δεσμευτικά όσον 

αφορά τις συστάσεις ανά χώρα και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο, στο 

συμπέρασμα ότι πρέπει να βελτιωθεί η 

εφαρμογή και η επιβολή τους ώστε να 

συνδράμουν στην αντιμετώπιση των 

μακροοικονομικών και των 

ανταγωνιστικών προκλήσεων της 

Ευρώπης· αναγνωρίζει, εντούτοις, την 

υφιστάμενη πολυπλοκότητα του 

συστήματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  504 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

15. επισημαίνει τις αλλαγές που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 
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συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά 

περίπλοκο, δεν είναι δεσμευτικά όσον 

αφορά τις συστάσεις ανά χώρα και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν 

άκαμπτους κανόνες κυκλικών τάσεων 

σχετικά με το χρέος και το έλλειμμα, οι 

οποίοι δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν 

χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στην 

οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  505 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 
έκαναν το σύστημα υπερβολικά περίπλοκο, 

δεν είναι δεσμευτικά όσον αφορά τις 

συστάσεις ανά χώρα και δεν καλύπτουν τις 

δευτερογενείς συνέπειες μεταξύ κρατών 

μελών, ή και στην ευρωζώνη και την ΕΕ 

συνολικά· 

15. πιστεύει, ότι οι αλλαγές που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο έκαναν το 

σύστημα υπερβολικά περίπλοκο, δεν είναι 

δεσμευτικά όσον αφορά τις συστάσεις ανά 

χώρα και δεν καλύπτουν τις δευτερογενείς 

συνέπειες μεταξύ κρατών μελών, ή και 

στην ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά και 

δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα· 

Or. el 

 

Τροπολογία  506 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 15. λαμβάνει υπόψη το Ευρωπαϊκό 
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επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι έκαναν 

το σύστημα υπερβολικά περίπλοκο, δεν 

είναι δεσμευτικά όσον αφορά τις 

συστάσεις ανά χώρα και δεν καλύπτουν 

τις δευτερογενείς συνέπειες μεταξύ κρατών 

μελών, ή και στην ευρωζώνη και την ΕΕ 

συνολικά· 

Εξάμηνο, το εξάπτυχο και το δίπτυχο, 

στόχος των οποίων ήταν η αντιμετώπιση 

των εν λόγω ζητημάτων, καταλήγει, 

ωστόσο στο συμπέρασμα, ότι τα 

προβλήματα δεν επιλύθηκαν· πιστεύει, 

επιπλέον, ότι έχουν καταστήσει το 

σύστημα υπερβολικά περίπλοκο και δεν 

καλύπτουν τις δευτερογενείς συνέπειες 

μεταξύ κρατών μελών, ή και στην 

ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  507 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. αναγνωρίζει τη βελτίωση που 

επέφεραν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο, στόχος των 

οποίων ήταν η αντιμετώπιση των εν λόγω 

ζητημάτων, καταλήγει, ωστόσο στο 

συμπέρασμα, ότι τα προβλήματα δεν 

επιλύθηκαν· πιστεύει, επιπλέον, ότι 

έκαναν το σύστημα υπερβολικά περίπλοκο, 

δεν είναι δεσμευτικά όσον αφορά τις 

συστάσεις ανά χώρα και δεν καλύπτουν 

τις δευτερογενείς συνέπειες μεταξύ 

κρατών μελών, ή και στην ευρωζώνη και 

την ΕΕ συνολικά· 

15. αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο, το εξάπτυχο και το δίπτυχο δεν 

έλυσαν, αλλά επιδείνωσαν, αντιθέτως, τα 

προβλήματα· πιστεύει, επιπλέον, ότι δεν 

έκαναν το σύστημα μόνο υπερβολικά 

περίπλοκο, αλλά το κατέστησαν 

ουσιαστικά άδικο και αναποτελεσματικό, 

αυξάνοντας τις τάσεις διαχωρισμού στο 

εσωτερικό της ΕΕ και τη γενικευμένη 

δυσπιστία των πολιτών της ΕΕ· πιστεύει, 

περαιτέρω, ότι τα υφιστάμενα «μέσα 

σύγκλισης», ιδίως το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο, θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν 

ώστε να συμπεριλαμβάνουν δεσμευτικούς 

κοινωνικούς στόχους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  508 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

την έμφαση που δίδεται, στην έκθεση των 

πέντε Προέδρων, στη διασφάλιση 

«ευέλικτων» οικονομιών ικανών να 

προσαρμόζονται με ταχύτητα σε 

κλυδωνισμούς, καθώς και στην εδραίωση 

«νέας διαδικασίας σύγκλισης», η οποία 

θα διευκολυνθεί με τη δημιουργία 

εθνικών συμβουλίων 

ανταγωνιστικότητας· εκτιμά ότι τα εν 

λόγω μέτρα βασίζονται στην παραδοχή 

ότι η (προς τα κάτω) μισθολογική 

ευελιξία αποτελεί τον κύριο «παράγοντα 

απορρόφησης των κλυδωνισμών» και 

βασικό μέσο για τη διασφάλιση της 

ανταγωνιστικότητας των εθνικών 

οικονομιών όσον αφορά το κόστος· στην 

πραγματικότητα, τα συμβούλια 

ανταγωνιστικότητας ενδέχεται να 

προσδώσουν θεσμικό χαρακτήρα στις 

πιέσεις για μειώσεις των μισθών και των 

δαπανών στο πλαίσιο της επιδίωξης 

υψηλότερης ανταγωνιστικότητας ως 

προς το κόστος, ιδίως σε λιγότερο 

τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες· θεωρεί 

ότι οι προτάσεις που περιλαμβάνονται 

στην «Έκθεση των πέντε Προέδρων» 

υποτίθεται ότι προάγουν υψηλότερο 

επίπεδο ευημερίας και αλληλεγγύης στην 

Ευρώπη, ενώ στην πραγματικότητα 

ενισχύουν περαιτέρω τον τεχνοκρατικό 

χαρακτήρα της διακυβέρνησης της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  509 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. πιστεύει ότι, όσον αφορά τις 

συστάσεις ανά χώρα, θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα προσαρμοσμένες, 

λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική 

θεσμική δομή των κρατών μελών· εφόσον 

παραστεί ανάγκη, θα πρέπει να 

διατυπώνονται συγκεκριμένες συστάσεις 

για συγκεκριμένες περιοχές ώστε να 

αποφεύγονται γενικεύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  510 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15β. υπογραμμίζει την εκπληκτική 

οικονομική επιτυχία του δημοσιονομικού 

ομοσπονδιακού συστήματος σε ορισμένες 

περιφέρειες της Ισπανίας όσον αφορά τη 

μείωση της ανεργίας και τον 

αυστηρότερο έλεγχο του δημοσιονομικού 

ελλείμματος της χώρας, και θεωρεί τις 

περιφέρειες αυτές πρότυπο που θα 

μπορούσε να αναπαραχθεί και σε άλλες 

περιοχές της Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  511 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την διαγράφεται 
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ανάγκη να επανεξεταστεί η 

αποτελεσματικότητα των πολλών 

πρόσφατων μέτρων διαχείρισης της 

κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ και να 

κωδικοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σε πρωτογενές δίκαιο, 

όπως η «ψηφοφορία με αντίστροφη 

ειδική πλειοψηφία», καθώς και την 

ανάγκη να ενισχυθούν οι νομικές βάσεις 

του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με 

την έκθεση των πέντε Προέδρων όσον 

αφορά το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

νομικών πράξεων· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  512 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την 

ανάγκη να επανεξεταστεί η 

αποτελεσματικότητα των πολλών 

πρόσφατων μέτρων διαχείρισης της 

κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ και να 

κωδικοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σε πρωτογενές δίκαιο, 

όπως η «ψηφοφορία με αντίστροφη 

ειδική πλειοψηφία», καθώς και την 

ανάγκη να ενισχυθούν οι νομικές βάσεις 

του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με 

την έκθεση των πέντε Προέδρων όσον 

αφορά το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

διαγράφεται 
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νομικών πράξεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  513 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την 

ανάγκη να επανεξεταστεί η 

αποτελεσματικότητα των πολλών 

πρόσφατων μέτρων διαχείρισης της 

κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ και να 

κωδικοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σε πρωτογενές δίκαιο, 

όπως η «ψηφοφορία με αντίστροφη 

ειδική πλειοψηφία», καθώς και την 

ανάγκη να ενισχυθούν οι νομικές βάσεις 

του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με 

την έκθεση των πέντε Προέδρων όσον 

αφορά το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

νομικών πράξεων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  514 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 
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διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία 

με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», 

καθώς και την ανάγκη να ενισχυθούν οι 

νομικές βάσεις του νέου ρυθμιστικού 

πλαισίου για τον χρηματοπιστωτικό 

τομέα· συμφωνεί με την έκθεση των πέντε 

Προέδρων όσον αφορά το γεγονός ότι η 

«ανοικτή μέθοδος συντονισμού», ως 

βάση για την οικονομική στρατηγική της 

Ευρώπης, δεν λειτουργεί και πρέπει να 

αναβαθμιστεί λαμβάνοντας τη μορφή 

δεσμευτικών νομικών πράξεων· 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η 

ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  515 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 
των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία 

με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», 

καθώς και την ανάγκη να ενισχυθούν οι 

νομικές βάσεις του νέου ρυθμιστικού 

πλαισίου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα· 

συμφωνεί με την έκθεση των πέντε 

Προέδρων όσον αφορά το γεγονός ότι η 

«ανοικτή μέθοδος συντονισμού», ως 

βάση για την οικονομική στρατηγική της 

Ευρώπης, δεν λειτουργεί και πρέπει να 

αναβαθμιστεί λαμβάνοντας τη μορφή 

δεσμευτικών νομικών πράξεων· 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

επανεξέτασης των πολλών πρόσφατων 

μέτρων διαχείρισης της κρίσης που έχει 

λάβει η ΕΕ, καθώς και την ανάγκη 

αναπροσανατολισμού του ρυθμιστικού 

πλαισίου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα· 

παράλληλα, εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι τα μέτρα που επιβάλλονται 

από την τρόικα είχαν ως συνέπεια τη 

σημαντική αύξηση των κοινωνικών και 

οικονομικών ανισοτήτων εις βάρος των 

πολιτών των χωρών στις οποίες 

εφαρμόζονται· ως προς το σημείο αυτό, 

υπενθυμίζει ότι, στην πρόσφατη απόφασή 

του στην υπόθεση Advertising Ltd κ.λπ. 

κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

(συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-8/15 P 

έως C-10/15 P), το Δικαστήριο έκρινε ότι 

μολονότι ασφαλώς τα κράτη μέλη δεν 

εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης στο 
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πλαίσιο της Συνθήκης για τον ΕΜΣ, 

αντιθέτως, ο Χάρτης απευθύνεται στα 

θεσμικά όργανα της Ένωσης ακόμη και 

στην περίπτωση που αυτά ενεργούν εκτός 

του νομικού πλαισίου της Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  516 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία 

με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», 

καθώς και την ανάγκη να ενισχυθούν οι 

νομικές βάσεις του νέου ρυθμιστικού 

πλαισίου για τον χρηματοπιστωτικό 

τομέα· συμφωνεί με την έκθεση των πέντε 

Προέδρων όσον αφορά το γεγονός ότι η 

«ανοικτή μέθοδος συντονισμού», ως βάση 

για την οικονομική στρατηγική της 

Ευρώπης, δεν λειτουργεί και πρέπει να 

αναβαθμιστεί λαμβάνοντας τη μορφή 

δεσμευτικών νομικών πράξεων· 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η 

ΕΕ· συμφωνεί με την έκθεση των πέντε 

Προέδρων όσον αφορά το γεγονός ότι η 

«ανοικτή μέθοδος συντονισμού», ως βάση 

για την οικονομική στρατηγική της 

Ευρώπης, δεν λειτουργεί· 

Or. de 

 

Τροπολογία  517 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την 

ανάγκη να επανεξεταστεί η 

αποτελεσματικότητα των πολλών 

πρόσφατων μέτρων διαχείρισης της κρίσης 

που έχει λάβει η ΕΕ και να 

κωδικοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σε πρωτογενές δίκαιο, 

όπως η «ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική 

πλειοψηφία», καθώς και την ανάγκη να 

ενισχυθούν οι νομικές βάσεις του νέου 

ρυθμιστικού πλαισίου για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με 

την έκθεση των πέντε Προέδρων όσον 

αφορά το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

νομικών πράξεων· 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως τον μεγάλο 

αριθμό των πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και εξετάζει το ενδεχόμενο να 

κωδικοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σε πρωτογενές δίκαιο, 

όπως η «ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική 

πλειοψηφία»· επισημαίνει ότι πρέπει να 

βελτιωθεί ο συντονισμός της οικονομικής 

στρατηγικής της Ευρώπης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  518 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία με 

αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», καθώς και 

την ανάγκη να ενισχυθούν οι νομικές 

βάσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί 

με την έκθεση των πέντε Προέδρων όσον 

αφορά το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία με 

αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», καθώς και 

την ανάγκη να ενισχυθούν οι νομικές 

βάσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα· 
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οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

νομικών πράξεων· 

Or. el 

 

Τροπολογία  519 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η 

ΕΕ και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία 

με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», 

καθώς και την ανάγκη να ενισχυθούν οι 

νομικές βάσεις του νέου ρυθμιστικού 

πλαισίου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα· 

συμφωνεί με την έκθεση των πέντε 

Προέδρων όσον αφορά το γεγονός ότι η 

«ανοικτή μέθοδος συντονισμού», ως βάση 

για την οικονομική στρατηγική της 

Ευρώπης, δεν λειτουργεί και πρέπει να 

αναβαθμιστεί λαμβάνοντας τη μορφή 

δεσμευτικών νομικών πράξεων· 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να ενισχυθούν οι νομικές βάσεις του νέου 

ρυθμιστικού πλαισίου για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με την 

έκθεση των πέντε Προέδρων όσον αφορά 

το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

νομικών πράξεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  520 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία με 

αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», καθώς και 

την ανάγκη να ενισχυθούν οι νομικές 

βάσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με 

την έκθεση των πέντε Προέδρων όσον 

αφορά το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

νομικών πράξεων· 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία με 

αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», καθώς και 

την ανάγκη να ενισχυθούν οι νομικές 

βάσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με 

την έκθεση των πέντε Προέδρων όσον 

αφορά το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

νομικών πράξεων· επιπλέον, η ισχύουσα 

διαδικασία επιβολής κυρώσεων 

υπονομεύεται από την απροθυμία των 

κρατών μελών να επιβάλλουν κυρώσεις 

μεταξύ τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  521 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία 

με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», 

καθώς και την ανάγκη να ενισχυθούν οι 

νομικές βάσεις του νέου ρυθμιστικού 

πλαισίου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα· 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, καθώς και την ανάγκη 

να ενισχυθούν οι νομικές βάσεις του νέου 

ρυθμιστικού πλαισίου για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με την 

έκθεση των πέντε Προέδρων όσον αφορά 
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συμφωνεί με την έκθεση των πέντε 

Προέδρων όσον αφορά το γεγονός ότι η 

«ανοικτή μέθοδος συντονισμού», ως βάση 

για την οικονομική στρατηγική της 

Ευρώπης, δεν λειτουργεί και πρέπει να 

αναβαθμιστεί λαμβάνοντας τη μορφή 

δεσμευτικών νομικών πράξεων· 

το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  522 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία με 

αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», καθώς και 

την ανάγκη να ενισχυθούν οι νομικές 

βάσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με 

την έκθεση των πέντε Προέδρων όσον 

αφορά το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

νομικών πράξεων· 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη 

να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα 

των πολλών πρόσφατων μέτρων 

διαχείρισης της κρίσης που έχει λάβει η ΕΕ 

και να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία με 

αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», καθώς και 

την ανάγκη να ενισχυθούν οι νομικές 

βάσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με 

την έκθεση των πέντε Προέδρων όσον 

αφορά το γεγονός ότι πρέπει να βελτιωθεί 

ο συντονισμός της οικονομικής 

στρατηγικής της Ευρώπης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  523 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την 

ανάγκη να επανεξεταστεί η 

αποτελεσματικότητα των πολλών 

πρόσφατων μέτρων διαχείρισης της κρίσης 

που έχει λάβει η ΕΕ και να 

κωδικοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σε πρωτογενές δίκαιο, 

όπως η «ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική 

πλειοψηφία», καθώς και την ανάγκη να 

ενισχυθούν οι νομικές βάσεις του νέου 

ρυθμιστικού πλαισίου για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με την 

έκθεση των πέντε Προέδρων όσον αφορά 

το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

νομικών πράξεων· 

16. έχει επίγνωση των πολλών 

πρόσφατων μέτρων διαχείρισης της κρίσης 

που έχει λάβει η ΕΕ και προβληματίζεται 

εάν πρέπει να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία με 

αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», καθώς και 

να ενισχυθούν οι νομικές βάσεις του νέου 

ρυθμιστικού πλαισίου για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με την 

έκθεση των πέντε Προέδρων όσον αφορά 

το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, 

πρέπει να συντονιστεί καλύτερα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  524 

Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. αντιλαμβάνεται πλήρως την 

ανάγκη να επανεξεταστεί η 

αποτελεσματικότητα των πολλών 

πρόσφατων μέτρων διαχείρισης της κρίσης 

που έχει λάβει η ΕΕ και να 

κωδικοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σε πρωτογενές δίκαιο, 

όπως η «ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική 

πλειοψηφία», καθώς και την ανάγκη να 

ενισχυθούν οι νομικές βάσεις του νέου 

ρυθμιστικού πλαισίου για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με την 

έκθεση των πέντε Προέδρων όσον αφορά 

το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

16. έχει επίγνωση των πολλών 

πρόσφατων μέτρων διαχείρισης της κρίσης 

που έχει λάβει η ΕΕ και προβληματίζεται 

εάν πρέπει να κωδικοποιηθούν ορισμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ψηφοφορία με 

αντίστροφη ειδική πλειοψηφία», καθώς και 

να ενισχυθούν οι νομικές βάσεις του νέου 

ρυθμιστικού πλαισίου για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· συμφωνεί με την 

έκθεση των πέντε Προέδρων όσον αφορά 

το γεγονός ότι η «ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, 
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συντονισμού», ως βάση για την 

οικονομική στρατηγική της Ευρώπης, δεν 

λειτουργεί και πρέπει να αναβαθμιστεί 

λαμβάνοντας τη μορφή δεσμευτικών 

νομικών πράξεων· 

πρέπει να συντονιστεί καλύτερα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  525 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  526 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. sv 

 

Τροπολογία  527 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

διαγράφεται 
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την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  528 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  529 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  530 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

διαγράφεται 
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«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  531 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

17. προτείνει, συνεπώς, να θεσπιστεί 

ένας μηχανισμός χρεοκοπίας για τα 

κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ· 



 

AM\1109252EL.docx 111/193 PE592.325v02-00 

 EL 

και των κρατών μελών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  532 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

17. ο συντονισμός των οικονομικών 

πολιτικών που προβλέπεται στο άρθρο 5 

ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να αναιρεί το 

κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών μελών 

της ΕΕ να καθορίζουν αυτοτελώς την 

οικονομική τους πολιτική· 

Or. el 

 

Τροπολογία  533 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 17. προτείνει, συνεπώς, έναν «κώδικα 
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των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 
«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

σύγκλισης», ώστε μόνο η συμμόρφωση 

προς τον εν λόγω κώδικα να επιτρέπει την 

πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ για 

επενδυτικά έργα ή για τη συμμετοχή σε 

νέα μέσα που συνδυάζουν την οικονομική 

μεταρρύθμιση με δημοσιονομικά κίνητρα 

όπως το πρόγραμμα στήριξης 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  534 

Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 
«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

17. προτείνει, συνεπώς, έναν «κώδικα 

σύγκλισης», ώστε μόνο η συμμόρφωση 

προς τον εν λόγω κώδικα να επιτρέπει την 

πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ για 

επενδυτικά έργα ή για τη συμμετοχή σε 

νέα μέσα που συνδυάζουν την οικονομική 

μεταρρύθμιση με δημοσιονομικά κίνητρα 

όπως το πρόγραμμα στήριξης 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 
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συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  535 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 
έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 
η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

17. προτείνει, συνεπώς, έναν νομικά 

δεσμευτικό «κώδικα σύγκλισης»· συνιστά 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως το 

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  536 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 
έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

17. προτείνει έναν «κώδικα 

σύγκλισης», με σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών 

και της ΕΕ, ώστε μόνο η συμμόρφωση 

προς τον εν λόγω κώδικα να επιτρέπει την 

πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ για 

επενδυτικά έργα ή για τη συμμετοχή σε 

νέα μέσα που συνδυάζουν την οικονομική 

μεταρρύθμιση με δημοσιονομικά κίνητρα 

όπως το Πρόγραμμα Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  537 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 

«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

17. πιστεύει ότι, καθώς η 

κοινοβουλευτική συμβολή στις 

κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής 

πολιτικής αποτελεί σημαντική πτυχή 

κάθε δημοκρατικού συστήματος, η 

αύξηση της νομιμότητας σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο μπορεί να εξασφαλιστεί με την 

έγκριση κατευθυντηρίων γραμμών για τη 

σύγκλιση που θα περιλαμβάνουν 

στοχευμένες προτεραιότητες για τα 

επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας συναπόφασης η οποία θα 



 

AM\1109252EL.docx 115/193 PE592.325v02-00 

 EL 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

πρέπει να ενσωματωθεί στην επόμενη 

τροποποίηση της Συνθήκης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  538 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το 

έλλειμμα και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε 

έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό 
«κώδικα σύγκλισης», που να ορίζει 

ελάχιστα και μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο 

η συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της 

ΕΕ για επενδυτικά έργα ή για τη 

συμμετοχή σε νέα μέσα που συνδυάζουν 

την οικονομική μεταρρύθμιση με 

δημοσιονομικά κίνητρα όπως η ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 

του ευρώ ή ένα μέσο κοινού χρέους· ο 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα 

μπορούσε, επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για θέσπιση ενός «κώδικα σύγκλισης», ως 

νομικής πράξης που θα θεσπιστεί στο 

πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 

διαδικασίας, για τον εξορθολογισμό του 

υφιστάμενου συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών σε μια πιο 

ουσιαστική σύγκλιση των οικονομικών 

πολιτικών· συνιστά ο κώδικας να δίδει 

έμφαση για την πρώτη περίοδο σε 

κριτήρια σύγκλισης σχετικά με τη 

φορολογία, την αγορά εργασίας, 

περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των 

κατώτατων μισθών, των επενδύσεων, της 

κοινωνικής συνοχής και των ικανοτήτων 

δημόσιας διοίκησης και χρηστής 

διακυβέρνησης· 

Or. en 
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Τροπολογία  539 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το έλλειμμα 

και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 

ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε έναν 

ενιαίο και νομικά δεσμευτικό «κώδικα 

σύγκλισης», που να ορίζει ελάχιστα και 

μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο η 

συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα να 

επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ 

για επενδυτικά έργα ή για τη συμμετοχή σε 

νέα μέσα που συνδυάζουν την οικονομική 

μεταρρύθμιση με δημοσιονομικά κίνητρα 

όπως η ανάπτυξη δημοσιονομικής 

ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ ή ένα 

μέσο κοινού χρέους· ο συντονισμός των 

οικονομικών πολιτικών που προβλέπεται 

στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα μπορούσε, 

επομένως, να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

17. ο συντονισμός των οικονομικών 

πολιτικών δεν θα έπρεπε σε καμία 

περίπτωση να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών, αλλά θα έπρεπε, 

αντιθέτως, να είχε παραμείνει στην 

αρμοδιότητα των δημοκρατικά 

εκλεγμένων κυβερνήσεων των κρατών 

μελών· οι φορολογικοί συντελεστές, 

συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών 

φορολογίας εισοδήματος και εταιρειών, 

θα πρέπει πάντα να εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα των δημοκρατικά 

εκλεγμένων κυβερνήσεων των κρατών 

μελών· η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να συνεργάζονται ώστε να 

διασφαλίζεται η πάταξη της 

φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  540 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το έλλειμμα 

και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 

ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε έναν 

ενιαίο και νομικά δεσμευτικό «κώδικα 

σύγκλισης», που να ορίζει ελάχιστα και 

17. προτείνει, συνεπώς, την ενοποίηση 

των διαδικασιών που αφορούν το έλλειμμα 

και το χρέος, της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 

ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε έναν 

ενιαίο και νομικά δεσμευτικό «κώδικα 

σύγκλισης», που να ορίζει ελάχιστα και 
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μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο η 

συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα να 

επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ 

για επενδυτικά έργα ή για τη συμμετοχή σε 

νέα μέσα που συνδυάζουν την οικονομική 

μεταρρύθμιση με δημοσιονομικά κίνητρα 

όπως η ανάπτυξη δημοσιονομικής 

ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ ή ένα 

μέσο κοινού χρέους· ο συντονισμός των 

οικονομικών πολιτικών που προβλέπεται 

στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα μπορούσε, 

επομένως, να μετατραπεί σε «συντρέχουσα 

αρμοδιότητα» της Ένωσης και των κρατών 

μελών· 

μέγιστα πρότυπα, ώστε μόνο η 

συμμόρφωση προς τον εν λόγω κώδικα να 

επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ 

για επενδυτικά έργα ή για τη συμμετοχή σε 

νέα μέσα που συνδυάζουν την οικονομική 

μεταρρύθμιση με δημοσιονομικά κίνητρα 

όπως η ανάπτυξη δημοσιονομικής 

ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ ή ένα 

μέσο κοινού χρέους· ο συντονισμός των 

οικονομικών πολιτικών που προβλέπεται 

στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ θα μπορούσε, 

επομένως, να μετατραπεί σε «συντρέχουσα 

αρμοδιότητα» της Ένωσης και των κρατών 

μελών, παρέχοντας στην ΕΕ τη 

δυνατότητα να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 

να επενδύουν δαπάνες σε συγκεκριμένους 

τομείς, π.χ. Ε&Α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  541 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. ζητεί την αφαίρεση των καθαρών 

δημόσιων επενδύσεων από το δημόσιο 

χρέος, σε μια απόπειρα εφαρμογής του 

«χρυσού κανόνα για τις δημόσιες 

επενδύσεις», ώστε να καταστεί δυνατή η 

βέλτιστη κατανομή των δημοσίων 

επενδύσεων μεταξύ των γενεών· πιστεύει 

ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί ο ορισμός 

του τι συνιστά επένδυση· θεωρεί ότι, για 

να περιοριστεί το βραχυπρόθεσμο 

δημόσιο χρέος, θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί ένα αντίστοιχο όριο καθαρών 

επενδύσεων· φρονεί ότι ο κανόνας θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί μέσω 

προσάρτησης ενός «πρωτοκόλλου για τις 

επενδύσεις» στις Συνθήκες, δυνάμει της 

απλοποιημένης διαδικασίας 

αναθεώρησης του άρθρου 48 της ΣΕΕ· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  542 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. ζητεί να περιληφθεί μεταξύ των 

κριτηρίων του κώδικα σύγκλισης μια 

αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης 

των γενικών σχεδίων υποδομών που 

διαθέτουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 

για τα ΔΕΔ-Μ με σκοπό την ύπαρξη ενός 

αποτελεσματικού εργαλείου που καθιστά 

δυνατή την προώθηση και την 

επιτάχυνση της κατασκευής των 

διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Για 

τον σκοπό αυτό, οι παρεκκλίσεις από τα 

επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να 

τιμωρούνται με απαγόρευση της 

πρόσβασης στους πόρους της ΕΕ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  543 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. θεωρεί ότι ο προτεινόμενος 

«κώδικας σύγκλισης» πρέπει να είναι 

συμβατός με τον ευρωπαϊκό πυλώνα των 

κοινωνικών δικαιωμάτων και να 

συμπεριλαμβάνει, συνεπώς, τη θέσπιση 

ευρωπαϊκού πλαισίου για τους 

κατώτατους μισθούς, εγγυημένο επίπεδο 

κοινωνικής προστασία σε ολόκληρη την 

Ένωση, και ευρωπαϊκό ταμείο ανεργίας· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  544 

Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. εκτιμά ότι ο «κώδικας σύγκλισης» 

θα πρέπει να αποσκοπεί, πρωτίστως και 

κατεξοχήν, στην εδαφική και κοινωνική 

συνοχή, με την προοπτική της 

διασφάλισης ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού και της εξάλειψης των 

κύριων αιτιών των αποκλίσεων μεταξύ 

των κρατών μελών και μεταξύ των 

περιφερειών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  545 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. προτείνει η συμμόρφωση προς τον 

εν λόγω κώδικα να επιτρέπει την 

πρόσβαση σε νέα μέσα τα οποία 

συνδυάζουν την οικονομική 

μεταρρύθμιση με δημοσιονομικά κίνητρα 

όπως η ανάπτυξη δημοσιονομικής 

ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ ή ένα 

μέσο κοινού χρέους· 

Or. en 
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Τροπολογία  546 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17β. συνιστά ο συντονισμός των 

οικονομικών πολιτικών που προβλέπεται 

στο άρθρο 5 ΣΛΕΕ να μετατραπεί σε 

«συντρέχουσα αρμοδιότητα» της Ένωσης 

και των κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  547 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό 

μέσο, βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

διαγράφεται 
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Or. de 

 

Τροπολογία  548 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό 

μέσο, βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  549 

Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

διαγράφεται 
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πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό 

μέσο, βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  550 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό 

μέσο, βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

διαγράφεται 
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συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  551 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό 

μέσο, βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  552 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό 

μέσο, βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  553 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο, 

βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο· 
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διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

Or. it 

 

Τροπολογία  554 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο, 

βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα κοινό μέσο· 

Or. en 
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Τροπολογία  555 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 
πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο, 

βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για διαρθρωτικές 

αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο λόγος του 

χρέους προς το ΑΕΠ στο απαιτούμενο 

μέγιστο όριο του 60 %· επιμένει ότι τα 

μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μόνο 

όταν συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

18. πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστεί 

ένα κοινό μέσο, βάσει της πρότασης του 

γερμανικού συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για διαρθρωτικές 

αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο λόγος του 

χρέους προς το ΑΕΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  556 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο, 

βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο, 

βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 
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2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  557 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό 

μέσο, βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

απαιτούνται διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών 

και της ζώνης του ευρώ συνολικά· 

επισημαίνει την ανακοίνωση της 

Επιτροπής σχετικά με το ΣΣΑ, που 

επιτρέπει στα κράτη μέλη να ασκούν 

αντικυκλικές δημοσιονομικές πολιτικές 

σε περιόδους οικονομικής κάμψης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  558 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 
πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο, 

βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

18. πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστεί 

ένα κοινό μέσο, στο πλαίσιο του οποίου τα 

μέλη της ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν 

ευθύνη από κοινού και εις ολόκληρον για 

επενδυτικά κεφάλαια· επιμένει ότι τα μέλη 

της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να 

συμμετάσχουν στο μέσο με βάση την 

αρχή της συνεργασίας και στο πλαίσιο 

κοινών επενδυτικών πολιτικών, οι οποίες 

θεσπίζονται με σκοπό την αντιμετώπιση 

των ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  559 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 
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πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο, 

βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για διαρθρωτικές 

αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο λόγος του 

χρέους προς το ΑΕΠ στο απαιτούμενο 

μέγιστο όριο του 60 %· επιμένει ότι τα 

μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μόνο 

όταν συμμορφώνονται με τον κώδικα 

σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο, 

βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ευρωζώνης θα αναλάμβαναν ευθύνη από 

κοινού και εις ολόκληρον για χρεολυτικά 

κεφάλαια, με ισχυρές μεμονωμένες 

δεσμεύσεις για διαρθρωτικές αλλαγές, 

ώστε να μειωθεί ο λόγος του χρέους προς 

το ΑΕΠ στο απαιτούμενο μέγιστο όριο του 

60 %· επιμένει ότι τα μέλη της ευρωζώνης 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν συμμορφώνονται 

με τον κώδικα σύγκλισης, καθώς τούτο θα 

απέτρεπε τον ηθικό κίνδυνο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  560 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο, 

βάσει της πρότασης του γερμανικού 

συμβουλίου οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων, της 9ης Νοεμβρίου 

2011, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της 

ζώνης του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη 

από κοινού και εις ολόκληρον για 

χρεολυτικά κεφάλαια, με ισχυρές 

μεμονωμένες δεσμεύσεις για 

διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί ο 

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 

απαιτούμενο μέγιστο όριο του 60 %· 

επιμένει ότι τα μέλη της ζώνης του ευρώ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν μόνο όταν 

συμμορφώνονται με τον κώδικα 

18. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

μειωθεί το χρέος των κρατών μελών, που 

εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, 

πρέπει να θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό μέσο, 

στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της ζώνης 

του ευρώ θα αναλάμβαναν ευθύνη από 

κοινού και εις ολόκληρον για χρεολυτικά 

κεφάλαια, ώστε να μειωθεί ο λόγος του 

χρέους προς το ΑΕΠ στο απαιτούμενο 

μέγιστο όριο του 60 %· ταυτόχρονα ζητεί 

από όλες τις αρμόδιες εθνικές σύμφωνα 

με το άρθρο 7, παράγραφος 9 του 

Κανονισμού 472/2013 να προβούν σε 

λογιστικό έλεγχο του χρέους· ο εν λόγω 

λογιστικός έλεγχος πρέπει να προσδιορίζει 

τα ποσοστά επονείδιστου χρέους για κάθε 

κράτος μέλος τα οποία θα αφαιρεθούν 

άμεσα από τις υποχρεώσεις των εν λόγω 
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σύγκλισης, καθώς τούτο θα απέτρεπε τον 

ηθικό κίνδυνο· 

κρατών· 

Or. el 

 

Τροπολογία  561 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. τονίζει ότι στο τρέχον οικονομικό 

περιβάλλον υποτονικής ζήτησης, η 

νομισματική πολιτική πρέπει να 

πλαισιώνεται από επεκτατικές 

δημοσιονομικές πολιτικές, καθώς και με 

την ενίσχυση της συλλογικής 

διαπραγματευτικής ισχύος των 

συνδικαλιστικών ενώσεων, ούτως ώστε 

να εξασφαλίζεται αύξηση μισθών 

ανάλογη με τη μέση ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας των χωρών και με τον 

στόχο της ΕΚΤ όσον αφορά τον 

πληθωρισμό· θεωρεί απαραίτητη, στο 

πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση των 

στόχων της ΕΚΤ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  562 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. θεωρεί απαραίτητο να ανοίξει σε 

επίπεδο ΕΕ η συζήτηση γύρω από το 

θέμα των γερμανικών πολεμικών 

επανορθώσεων όπου αυτές αξιώνονται 

από την Ελλάδα και τα άλλα κράτη της 

ΕΕ και θεωρεί ότι η ικανοποίηση αυτών 
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δεν αποτελεί μόνο οικονομική υποχρέωση 

της Γερμανίας αλλά και μία ευκαιρία να 

σταθεροποιηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία 

αποκαθιστώντας ταυτόχρονα τη 

δικαιοσύνη· 

Or. el 

 

Τροπολογία  563 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. επισημαίνει ότι αν μπορούν τα 

κράτη μέλη να επιτυγχάνουν 

δημοσιονομικά πλεονάσματα σε 

περιόδους οικονομικής ανάκαμψης, θα 

πρέπει να τίθεται στη διάθεση των 

κρατών μελών ένας μηχανισμός 

απορρόφησης των κλυδωνισμών άνω του 

3% του ΑΕΠ για την εφαρμογή 

αντικυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών 

σε περιόδους οικονομικής κάμψης, χωρίς 

να παραβιάζονται οι κανόνες του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  564 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18β. ζητεί να γίνει καλύτερη χρήση των 

υφιστάμενων διαρθρωτικών ταμείων με 

γνώμονα την ενίσχυση της συνοχής· 

Or. en 
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Τροπολογία  565 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο 

χρέους θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν 

συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα 

που θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα 

στις αγορές για την περίπτωση 

αφερέγγυου κράτους, αλλά θα διασφάλιζε 

και την πειθαρχία στην αγορά, τόσο για 

τα κράτη μέλη όσο και για τους ιδιώτες 

πιστωτές· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  566 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο 

χρέους θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν 

συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα 

που θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα 

στις αγορές για την περίπτωση 

αφερέγγυου κράτους, αλλά θα διασφάλιζε 

και την πειθαρχία στην αγορά, τόσο για 

τα κράτη μέλη όσο και για τους ιδιώτες 

πιστωτές· 

διαγράφεται 

Or. el 
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Τροπολογία  567 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο 

χρέους θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν 

συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα 

που θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα 

στις αγορές για την περίπτωση 

αφερέγγυου κράτους, αλλά θα διασφάλιζε 

και την πειθαρχία στην αγορά, τόσο για 

τα κράτη μέλη όσο και για τους ιδιώτες 

πιστωτές· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  568 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο 

χρέους θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν 

συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα 

που θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα 

στις αγορές για την περίπτωση 

αφερέγγυου κράτους, αλλά θα διασφάλιζε 

και την πειθαρχία στην αγορά, τόσο για 

τα κράτη μέλη όσο και για τους ιδιώτες 

πιστωτές· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  569 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο 

χρέους θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν 

συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα 

που θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα 

στις αγορές για την περίπτωση 

αφερέγγυου κράτους, αλλά θα διασφάλιζε 

και την πειθαρχία στην αγορά, τόσο για 

τα κράτη μέλη όσο και για τους ιδιώτες 

πιστωτές· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  570 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο 

χρέους θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν 

συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα 

που θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα 

στις αγορές για την περίπτωση 

αφερέγγυου κράτους, αλλά θα διασφάλιζε 

και την πειθαρχία στην αγορά, τόσο για 

τα κράτη μέλη όσο και για τους ιδιώτες 

πιστωτές· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  571 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο 

χρέους θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν 

συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα 

που θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα 

στις αγορές για την περίπτωση 

αφερέγγυου κράτους, αλλά θα διασφάλιζε 

και την πειθαρχία στην αγορά, τόσο για 

τα κράτη μέλη όσο και για τους ιδιώτες 

πιστωτές· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  572 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο 

χρέους θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν 

συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα 

που θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα 

στις αγορές για την περίπτωση 

αφερέγγυου κράτους, αλλά θα διασφάλιζε 

και την πειθαρχία στην αγορά, τόσο για 

τα κράτη μέλη όσο και για τους ιδιώτες 

πιστωτές· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  573 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο 

χρέους θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν 

συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα 

που θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα 

στις αγορές για την περίπτωση αφερέγγυου 

κράτους, αλλά θα διασφάλιζε και την 

πειθαρχία στην αγορά, τόσο για τα κράτη 

μέλη όσο και για τους ιδιώτες πιστωτές· 

19. τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός 

κανονιστικού πλαισίου αναφοράς για τη 

διαδικασία αφερεγγυότητας για τα κράτη 

των οποίων το εξωτερικό χρέος είναι 

παράνομο, μη ισορροπημένο ή μη 

βιώσιμο, το οποίο να βασίζεται σε έναν 

μηχανισμό αναδιάρθρωσης του δημόσιου 

χρέους προκειμένου να υπάρξει 

σημαντική ελάφρυνση του εξωτερικού 

χρέους και επαναφορά του σε βιώσιμα 

επίπεδα· τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα 

παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα στις 

αγορές για την περίπτωση αφερέγγυου 

κράτους, αλλά θα διασφάλιζε και την 

πειθαρχία στην αγορά, τόσο για τα κράτη 

μέλη όσο και για τους ιδιώτες πιστωτές· 

Or. it 

 

Τροπολογία  574 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο χρέους 

θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν συνοδεύονταν 

από μια διαδικασία αφερεγγυότητας για τα 

κράτη, πράγμα που θα παρείχε όχι μόνο 

προβλεψιμότητα στις αγορές για την 

περίπτωση αφερέγγυου κράτους, αλλά θα 

διασφάλιζε και την πειθαρχία στην αγορά, 

τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους 

ιδιώτες πιστωτές· 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο χρέους 

θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν συνοδεύονταν 

από μια διαδικασία αφερεγγυότητας για τα 

κράτη, πράγμα που θα παρείχε όχι μόνο 

προβλεψιμότητα στις αγορές για την 

περίπτωση αφερέγγυου κράτους, αλλά θα 

διασφάλιζε και την πειθαρχία στην αγορά, 

τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους 

ιδιώτες πιστωτές, με την αποφυγή 

παράλληλα νέων μέτρων διάσωσης, τα 

οποία αποδείχτηκαν πολιτικώς τοξικά για 
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το ευρωπαϊκό εγχείρημα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  575 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο χρέους 

θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν συνοδεύονταν 

από μια διαδικασία αφερεγγυότητας για τα 

κράτη, πράγμα που θα παρείχε όχι μόνο 

προβλεψιμότητα στις αγορές για την 

περίπτωση αφερέγγυου κράτους, αλλά θα 

διασφάλιζε και την πειθαρχία στην αγορά, 

τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους 

ιδιώτες πιστωτές· 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για κάθε νέο κίνητρο θα 

ήταν αξιόπιστες μόνο αν συνοδεύονταν 

από μια διαδικασία αφερεγγυότητας για τα 

κράτη, πράγμα που θα παρείχε όχι μόνο 

προβλεψιμότητα στις αγορές για την 

περίπτωση αφερέγγυου κράτους, αλλά θα 

διασφάλιζε και την πειθαρχία στην αγορά, 

τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους 

ιδιώτες πιστωτές· 

Or. de 

 

Τροπολογία  576 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο χρέους 

θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν συνοδεύονταν 

από μια διαδικασία αφερεγγυότητας για τα 

κράτη, πράγμα που θα παρείχε όχι μόνο 

προβλεψιμότητα στις αγορές για την 

περίπτωση αφερέγγυου κράτους, αλλά θα 

διασφάλιζε και την πειθαρχία στην αγορά, 

τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους 

ιδιώτες πιστωτές· 

19. τονίζει ότι οι προϋποθέσεις για 

κάθε νέο κίνητρο θα ήταν αξιόπιστες μόνο 

αν συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα που 

θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα στις 

αγορές για την περίπτωση αφερέγγυου 

κράτους, αλλά θα διασφάλιζε και την 

πειθαρχία στην αγορά, τόσο για τα κράτη 

μέλη όσο και για τους ιδιώτες πιστωτές· 

Or. de 
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Τροπολογία  577 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις για το νέο αυτό μέσο χρέους 

θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν συνοδεύονταν 

από μια διαδικασία αφερεγγυότητας για τα 

κράτη, πράγμα που θα παρείχε όχι μόνο 

προβλεψιμότητα στις αγορές για την 

περίπτωση αφερέγγυου κράτους, αλλά θα 

διασφάλιζε και την πειθαρχία στην αγορά, 

τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους 

ιδιώτες πιστωτές· 

19. τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

προϋποθέσεις θα ήταν αξιόπιστες μόνο αν 

συνοδεύονταν από μια διαδικασία 

αφερεγγυότητας για τα κράτη, πράγμα που 

θα παρείχε όχι μόνο προβλεψιμότητα στις 

αγορές για την περίπτωση αφερέγγυου 

κράτους, αλλά θα διασφάλιζε και την 

πειθαρχία στην αγορά, τόσο για τα κράτη 

μέλη όσο και για τους ιδιώτες πιστωτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  578 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. sv 

 

Τροπολογία  579 

Fabio Massimo Castaldo 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  580 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  581 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

διαγράφεται 
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Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  582 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  583 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

20. ζητεί την αξιολόγηση και, εφόσον 

παραστεί ανάγκη, την αναθεώρηση του 

δημοσιονομικού συμφώνου, καθώς και τη 

συνακόλουθη ένταξή του στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ· ζητεί, ομοίως, την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο, και την περαιτέρω 

ανάπτυξη της διακοινοβουλευτικής 

διάσκεψης που προβλέπεται στο άρθρο 

13, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 
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διεξαγωγή ουσιαστικών και έγκαιρων 

συζητήσεων μεταξύ του ΕΚ και των 

εθνικών κοινοβουλίων όπου κρίνεται 

αναγκαίο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  584 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

20. ζητεί την κατάργηση του 

δημοσιονομικού συμφώνου· 

Or. de 

 

Τροπολογία  585 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο, διασφαλίζοντας 

παράλληλα ότι ο έλεγχος και η λογοδοσία 

αποτελούν αρμοδιότητα των 

συνεισφερόντων στα εν λόγω μέσα· 

Or. en 
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Τροπολογία  586 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, βάσει εμπεριστατωμένης 

αξιολόγησης της εφαρμογής της και με 

τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο από το 

Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  587 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

20. ζητεί την αντικατάσταση του 

δημοσιονομικού συμφώνου και τη 

θέσπιση ενός πραγματικά συμμετρικού 

μηχανισμού για τον συντονισμό της 

μακροοικονομικής πολιτικής, ο οποίος θα 

διαλαμβάνει τόσο τα πλεονάσματα όσο 

και τα ελλείμματα και δεν θα επιβαρύνει 

με το κόστος προσαρμογής μόνο τις 

ελλειμματικές χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  588 

Burkhard Balz 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ και επισημαίνει ότι η 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ στη νομοθεσία της 

ΕΕ δεν θα ήταν δυνατή χωρίς θεμελιώδη 

παρέκκλιση από τις υποκείμενες επί του 

παρόντος αρχές της οικονομικής 

διακυβέρνησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  589 

Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

20. σημειώνει ότι η ενσωμάτωση του 

ΕΜΣ και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης 

θα ήταν δυνατή μόνο με την απόκλιση 

από τις υφιστάμενες αρχές οικονομικής 

διακυβέρνησης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  590 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 
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πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

πλαίσιο της ΕΕ και σημειώνει ότι η 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης θα ήταν δυνατή μόνο 

με την απόκλιση από τις υφιστάμενες 

αρχές οικονομικής διακυβέρνησης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  591 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ καθώς και την 

ενσωμάτωση του ΕΜΣ και του Ενιαίου 

Ταμείου Εξυγίανσης στη νομοθεσία της 

ΕΕ, με τον ανάλογο δημοκρατικό έλεγχο 

από το Κοινοβούλιο· 

20. ζητεί την ένταξη του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ και επισημαίνει ότι, στην 

απόφασή του στην υπόθεση Pringle, το 

ΔΕΕ έκρινε ότι ο ΕΜΣ δεν μπορεί να 

ενσωματωθεί στο κοινοτικό πλαίσιο 

χωρίς πλήρη τροποποίηση της Συνθήκης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  592 

Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. φρονεί ότι, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος και η 

λογοδοσία ασκούνται από τους 

συνεισφέροντες στα εν λόγω μέσα, θα 

χρειαστεί η δημιουργία κοινοβουλίου της 

ζώνης του ευρώ· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο 

του κοινοβουλίου της ζώνης του ευρώ 

είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση 

μεταξύ των συζητήσεων που αφορούν τις 

πολιτικές για τη ζώνη του ευρώ και των 

συζητήσεων σχετικά με τη λήψη 
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αποφάσεων· πρέπει να εξευρεθούν 

λεπτομερείς ρυθμίσεις ώστε να 

επιτρέπεται σε όλα τα κράτη μέλη που 

έχουν δεσμευθεί να προσχωρήσουν στη 

ζώνη του ευρώ να συμμετέχουν στις 

συζητήσεις που αφορούν τη ζώνη του 

ευρώ, εφόσον το επιθυμούν, με την 

ταυτόχρονη διασφάλιση, ωστόσο, ότι 

μόνο τα κράτη μέλη τα οποία είναι μέλη 

της ζώνης του ευρώ και συνεισφέρουν σε 

ταμεία διάσωσης κ.λπ. θα πρέπει να είναι 

σε θέση να ψηφίζουν επί των εν λόγω 

αποφάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  593 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. επισημαίνει ότι ο ρόλος του ΕΜΣ 

θα εξελιχθεί στο μέλλον, από τον ρόλο του 

ως οργανισμού διαχείρισης κρίσεων σε 

οργανισμό, κατά πάσα πιθανότητα, 

διαχείρισης χρέους και προστατευτικού 

καθεστώτος για το Ενιαίο Ταμείο 

Εξυγίανσης· τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή 

εγγυάται τη συνολική αναθεώρηση της 

αρχιτεκτονικής του, ιδίως όσον αφορά τις 

θεσμικές του ρυθμίσεις, όπως οι 

διαδικασίες ψηφοφορίας, καθώς και τον 

σχεδιασμό του μηχανισμού άμεσης 

ανακεφαλαιοποίησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  594 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20β. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική 

απόπειρα επαναφοράς διπλής 

πλειοψηφίας για τα κράτη μέλη της 

ζώνης του ευρώ/εκτός της ζώνης του 

ευρώ στον τομέα της δημοσιονομικής 

νομοθεσίας πρέπει να απορρίπτεται διότι 

συνιστά παραβίαση του άρθρου 3 της 

ΣΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  595 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  596 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  597 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. de 
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Τροπολογία  598 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. sv 

 

Τροπολογία  599 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  600 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  601 

Dariusz Rosati 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

διαγράφεται 
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ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  602 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  603 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

διαγράφεται 
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η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  604 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  605 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς 

και κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης 

με δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε 

δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  606 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 

ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης 

σε πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να διορθωθούν οι μακροοικονομικές και 

χρηματοπιστωτικές ανισορροπίες στο 

εσωτερικό της ΕΕ, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 

είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια 

διαδικασία αποχώρησης από τη 

νομισματική ένωση, η οποία να επιτρέπει 

στα κράτη μέλη των οποίων η ένταξη στο 

ενιαίο νόμισμα έχει καταστεί μη βιώσιμη 

από οικονομική και κοινωνική άποψη να 

αποσυρθούν και να ανακτήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους μέσω των 

κανονικών προσαρμογών στη 

συναλλαγματική ισοτιμία· τονίζει 

παράλληλα ότι είναι ανάγκη τα κράτη που 

αποφασίζουν να παραμείνουν στη ζώνη 

του ευρώ να διαθέτουν δημοσιονομική 
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ικανότητα βασισμένη σε πραγματικούς 

ιδίους πόρους, καθώς και κατάλληλη 

ταμειακή διευκόλυνση με δανειοληπτική 

ικανότητα· το εν λόγω ταμείο πρέπει να 

έχει τη βάση του στην Επιτροπή και να 

υπάγεται σε δημοκρατικό έλεγχο και 

λογοδοσία μέσω του Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου· 

Or. it 

 

Τροπολογία  607 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 

ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 

ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς, απευθείας 

εισπραττόμενους, ιδίους πόρους, όπως ο 

φόρος επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, τα έσοδα της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και ο φόρος 

διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς 

και μέσω της ευρωπαϊκής φορολογικής 

υπηρεσίας για την καταπολέμηση της 

φοροαποφυγής· 

Or. en 
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Τροπολογία  608 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 
η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

21. είναι της γνώμης ότι η ζώνη του 

ευρώ έχει ανάγκη δημοσιονομικής 

ικανότητας βασισμένης σε πραγματικούς 

ιδίους πόρους, καθώς και κατάλληλης 

ταμειακής διευκόλυνσης με δανειοληπτική 

ικανότητα· το εν λόγω ταμείο πρέπει να 

έχει τη βάση του στην Επιτροπή και να 

υπάγεται σε δημοκρατικό έλεγχο και 

λογοδοσία μέσω του Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  609 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 

ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι και 

συμμετρικοί κλυδωνισμοί, να μειωθεί ο 

αντίκτυπος της κρίσης και να 

διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο 

επενδύσεων, η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  610 

Ελευθέριος Συναδινός 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 

ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 

ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα, όπως η 

υιοθέτηση ευρωομολόγου· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. el 

 

Τροπολογία  611 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 
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ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

ζώνη του ευρώ έχει επείγουσα ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  612 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 

ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική και η 

κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, να 

μετριαστούν οι διασυνοριακοί ασύμμετροι 

κλυδωνισμοί και να μειωθεί ο αντίκτυπος 

της κρίσης, η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  613 

Paulo Rangel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 

ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

κατάλληλης ταμειακής διευκόλυνσης με 

δανειοληπτική ικανότητα· το εν λόγω 

ταμείο πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

21. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου 

να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, να μετριαστούν οι 

διασυνοριακοί ασύμμετροι κλυδωνισμοί 

και να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης, η 

ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη 

δημοσιονομικής ικανότητας βασισμένης σε 

πραγματικούς ιδίους πόρους, καθώς και 

Ευρωπαϊκού Ταμείου με δανειοληπτική 

ικανότητα· επισημαίνει ότι το εν λόγω 

ταμείο θα πρέπει να έχει τη βάση του στην 

Επιτροπή και να υπάγεται σε δημοκρατικό 

έλεγχο και λογοδοσία μέσω του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  614 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. θεωρεί ότι φόροι όπως αυτοί που 

πρέπει να εφαρμόζονται στις 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές πρέπει να 

αποτελούν μία από τις πηγές ίδιων πόρων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιμένει ότι 

η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων δεν θα πρέπει να 

συνεπάγεται αύξηση της φορολογικής 

επιβάρυνσης των ευρωπαίων πολιτών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  615 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  616 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

διαγράφεται 

Or. el 

 

Τροπολογία  617 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

διαγράφεται 
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υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  618 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  619 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  620 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

22. επισημαίνει ότι η λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

απαιτεί διαφορετικά δημοκρατικά, 

διαφανή και υποκείμενα σε λογοδοσία 

εκτελεστικά όργανα σε σχέση με αυτά που 

παρέχουν επί του παρόντος η Επιτροπή 

ή/και η Ευρωομάδα, καθώς και τη 

θέσπιση της διαδικασίας συναπόφασης 

όσον αφορά τις γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 

κρατών μελών και της Ένωσης (άρθρο 

121 της ΣΛΕΕ)· ως προς το σημείο αυτό, 

εκφράζει εκ νέου τη βαθιά του ανησυχία 

για την απουσία διαφάνειας και 

δημοκρατικής λογοδοσίας που 

χαρακτηρίζει τη λήψη αποφάσεων και τις 

διαδικασίες της Ευρωομάδας· ζητεί, 

συνεπώς, από τα θεσμικά όργανα να 

αποσαφηνίσουν τον νομικό χαρακτήρα 

του εν λόγω οργάνου έναντι των 

Συνθηκών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  621 

Pervenche Berès, Reimer Böge 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

22. επισημαίνει ότι απαιτούνται 

ισχυρότερα εκτελεστικά όργανα σε σχέση 

με αυτά που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα, καθώς και 

πλήρεις δημοκρατικοί έλεγχοι και 
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εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

ισορροπίες μέσω της συμμετοχής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις 

πτυχές της ΟΝΕ· φρονεί ότι για να 

βελτιωθεί η ανάληψη ευθύνης, πρέπει να 

διασφαλιστεί λογοδοσία στο επίπεδο στο 

οποίο λαμβάνονται ή εφαρμόζονται 

αποφάσεις, με την υποβολή των εθνικών 

κυβερνήσεων στον έλεγχο των εθνικών 

κοινοβουλίων και την υποβολή των 

ευρωπαϊκών εκτελεστικών οργάνων στον 

έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  622 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 
υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

22. επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη 

ισχυρότερων εκτελεστικών οργάνων σε 

σχέση με αυτά που παρέχουν επί του 

παρόντος η Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  623 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

22. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός 

ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ανάγκη ή 

απαίτηση εκ μέρους της πλειοψηφίας των 
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Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 
υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

κρατών μελών ή των πολιτών τους 
ισχυρότερων εκτελεστικών οργάνων, 

κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή ευρύτερου 

διαλόγου γύρω από τα θεσμικά όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τύπο 

των θεσμικών οργάνων που θα 

προτιμούσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες και τα 

κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  624 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον κώδικα οικονομικής 

διακυβέρνησης είναι ζωτικής σημασίας 

για τη λειτουργία της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης, υπάρχει ανάγκη 

ισχυρότερης κυβερνητικής δέσμευσης και 

πιο ανεξάρτητης επιβολής, σε σχέση με 

αυτές που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  625 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 

γραμμές σύγκλισης είναι ζωτικής 

σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερης 
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που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 
κυβερνητικής δέσμευσης και πιο 

ανεξάρτητης επιβολής, σε σχέση με αυτές 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  626 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

υποχρεώσεων και επιβολών σε σχέση με 

αυτές που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  627 

Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερης υποχρέωσης 

και επιβολής σε σχέση με αυτές που 

παρέχουν επί του παρόντος η Επιτροπή 

ή/και η Ευρωομάδα· 

Or. de 
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Τροπολογία  628 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, καθώς η 

συμμόρφωση με τον νέο κώδικα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

υπάρχει ανάγκη ισχυρότερων 

εκτελεστικών οργάνων σε σχέση με αυτά 

που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή ή/και η Ευρωομάδα· 

22. επισημαίνει ότι απαιτούνται 

ισχυρότερα εκτελεστικά όργανα σε σχέση 

με αυτά που παρέχουν επί του παρόντος η 

Επιτροπή και η Ευρωομάδα, καθώς και 

πλήρεις δημοκρατικοί έλεγχοι και 

ισορροπίες μέσω της συμμετοχής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις 

πτυχές της ΟΝΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  629 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος 

της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

διαγράφεται 
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Or. de 

 

Τροπολογία  630 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος 

της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

διαγράφεται 

Or. sv 

 

Τροπολογία  631 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

διαγράφεται 
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οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος 

της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

Or. el 

 

Τροπολογία  632 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος 

της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

διαγράφεται 

Or. it 
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Τροπολογία  633 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος 

της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  634 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

διαγράφεται 
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της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος 

της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  635 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος 

της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  636 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος 

της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  637 

Dariusz Rosati 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος 

διαγράφεται 
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της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  638 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος 

της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

διαγράφεται 

Or. pl 

Τροπολογία  639 

Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

23. ζητεί βελτιωμένο συντονισμό των 

θέσεων της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς 

οργανισμούς· 
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Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, 

συνδυάζοντας μακροοικονομικά, 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα και 

έχοντας τη στήριξη ενός προϋπολογισμού 

της ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων 

κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, και να 

είναι ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος της 

ζώνης του ευρώ σε διεθνείς οργανισμούς, 

ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  640 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, συνδυάζοντας 

μακροοικονομικά, δημοσιονομικά και 

νομισματικά μέσα και έχοντας τη στήριξη 

ενός προϋπολογισμού της ευρωζώνης· ο 

Υπουργός Οικονομικών πρέπει να είναι 

αρμόδιος για τη λειτουργία του ΕΜΣ και 

άλλων κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, 

και να είναι ο μόνος εξωτερικός 

εκπρόσωπος της ζώνης του ευρώ σε 

διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

23. ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή 

να εφαρμόζει μια κοινή οικονομική 

πολιτική της ΕΕ με σκοπό την προώθηση 

της κοινωνικής συνοχής, συνδυάζοντας 

μακροοικονομικά, δημοσιονομικά και 

νομισματικά μέσα και έχοντας τη στήριξη 

ενός προϋπολογισμού της ευρωζώνης· 

Or. en 
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Τροπολογία  641 

Ελευθέριος Συναδινός 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, συνδυάζοντας 

μακροοικονομικά, δημοσιονομικά και 

νομισματικά μέσα και έχοντας τη στήριξη 

ενός προϋπολογισμού της ευρωζώνης· ο 

Υπουργός Οικονομικών πρέπει να είναι 

αρμόδιος για τη λειτουργία του ΕΜΣ και 

άλλων κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, 

και να είναι ο μόνος εξωτερικός 

εκπρόσωπος της ζώνης του ευρώ σε 

διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργείου 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

σχεδιάζει και να εφαρμόζει, κατόπιν 

εγκρίσεως από την ευρωομάδα, μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, συνδυάζοντας 

μακροοικονομικά, δημοσιονομικά και 

νομισματικά μέσα και έχοντας τη στήριξη 

ενός προϋπολογισμού της ευρωζώνης· ο 

Υπουργός Οικονομικών πρέπει να είναι 

υπεύθυνος και υπόλογος έναντι του 

Συμβουλίου και της ευρωομάδας, για τη 

λειτουργία του ΕΜΣ και άλλων κεφαλαίων 

αμοιβαίου χαρακτήρα, και να είναι ο μόνος 

εξωτερικός εκπρόσωπος της ζώνης του 

ευρώ σε διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

Or. el 

 

Τροπολογία  642 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, συνδυάζοντας 

μακροοικονομικά, δημοσιονομικά και 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, συνδυάζοντας 

μακροοικονομικά και δημοσιονομικά 
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νομισματικά μέσα και έχοντας τη στήριξη 

ενός προϋπολογισμού της ευρωζώνης· ο 

Υπουργός Οικονομικών πρέπει να είναι 

αρμόδιος για τη λειτουργία του ΕΜΣ και 

άλλων κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, 

και να είναι ο μόνος εξωτερικός 

εκπρόσωπος της ζώνης του ευρώ σε 

διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

μέσα και έχοντας τη στήριξη ενός 

προϋπολογισμού της ευρωζώνης· ο 

Υπουργός Οικονομικών πρέπει να είναι 

αρμόδιος για τη λειτουργία του ΕΜΣ και 

άλλων κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, 

συμπεριλαμβανομένης της 

δημοσιονομικής ικανότητας, και να είναι 

ο μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος της ζώνης 

του ευρώ σε διεθνείς οργανισμούς, ιδίως 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  643 

Paulo Rangel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, συνδυάζοντας 

μακροοικονομικά, δημοσιονομικά και 

νομισματικά μέσα και έχοντας τη στήριξη 

ενός προϋπολογισμού της ευρωζώνης· ο 

Υπουργός Οικονομικών πρέπει να είναι 

αρμόδιος για τη λειτουργία του ΕΜΣ και 

άλλων κεφαλαίων αμοιβαίου χαρακτήρα, 

και να είναι ο μόνος εξωτερικός 

εκπρόσωπος της ζώνης του ευρώ σε 

διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα· 

23. ζητεί, συνεπώς, η εκτελεστική 

εξουσία να συγκεντρωθεί στην Επιτροπή 

υπό τη μορφή ενός Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ, μέσω της ανάθεσης 

στην Επιτροπή της δυνατότητας να 

διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή 

οικονομική πολιτική της ΕΕ, συνδυάζοντας 

μακροοικονομικά, δημοσιονομικά και 

νομισματικά μέσα και έχοντας τη στήριξη 

της δημοσιονομικής ικανότητας της 

ευρωζώνης· ο Υπουργός Οικονομικών 

πρέπει να είναι αρμόδιος για τη λειτουργία 

του ΕΜΣ και άλλων μέσων, και να είναι ο 

μόνος εξωτερικός εκπρόσωπος της ζώνης 

του ευρώ σε διεθνείς οργανισμούς, ιδίως 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  644 

Beatrix von Storch 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  645 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. el 

 

Τροπολογία  646 

Fabio Massimo Castaldo 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. it 

Τροπολογία  647 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. sv 

 

Τροπολογία  648 

Pascal Durand 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  649 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  650 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  651 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  652 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  653 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  654 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  655 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει για τη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

Or. en 
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Τροπολογία  656 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών και 

δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται ο 

κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στην Επιτροπή επαρκείς εξουσίες, ώστε 

να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των 

εθνικών οικονομικών και δημοσιονομικών 

πολιτικών σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες 

δεν τηρείται το Σύμφωνο σταθερότητας 

και ανάπτυξης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  657 

Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών και 

δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται ο 

κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στην Επιτροπή επαρκείς εξουσίες, ώστε 

να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των 

εθνικών οικονομικών και δημοσιονομικών 

πολιτικών σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες 

δεν τηρείται το Σύμφωνο σταθερότητας 

και ανάπτυξης· 

Or. de 
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Τροπολογία  658 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  659 

Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται 

ο κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να αντιδρά σε 

συμμετρικούς και εξαιρετικά 

ασύμμετρους κλυδωνισμούς, ιδίως με τη 

χρήση της δημοσιονομικής ικανότητας ή 

του μέσου του κοινού ομολόγου· 

Or. en 
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Τροπολογία  660 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών και 

δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται ο 

κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να αυξήσει την ευελιξία 

της αγοράς εργασίας και την εσωτερική 

κινητικότητα της αγοράς εργασίας, να 

παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των εθνικών 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

πολιτικών σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες 

δεν τηρείται ο κώδικας σύγκλισης, καθώς 

και να του ανατεθεί η εξουσία να 

χρησιμοποιεί τη δημοσιονομική ικανότητα 

ή το μέσο του κοινού ομολόγου για τα 

κράτη μέλη εκείνα, που συμμορφώνονται 

με τον κώδικα σύγκλισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  661 

Ελευθέριος Συναδινός 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί απαραίτητο να ανατεθούν 

στον Υπουργό Οικονομικών επαρκείς 

εξουσίες, ώστε να παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών 

και δημοσιονομικών πολιτικών σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρείται ο 

κώδικας σύγκλισης, καθώς και να του 

ανατεθεί η εξουσία να χρησιμοποιεί τη 

δημοσιονομική ικανότητα ή το μέσο του 

κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

24. θεωρεί απαραίτητο να δοθεί στον 

Υπουργό Οικονομικών η δυνατότητα, 

ώστε να παρεμβαίνει στη συζήτηση εντός 

της ευρωομάδας, για οικονομικές και 

δημοσιονομικές πολιτικές σε περιπτώσεις, 

κατά τις οποίες δεν τηρείται ο κώδικας 

σύγκλισης, καθώς και να δύναται να 

προτείνει τη χρησιμοποίηση της 

δημοσιονομικής ικανότητας ή του μέσου 
του κοινού ομολόγου για τα κράτη μέλη 

εκείνα, που συμμορφώνονται με τον 

κώδικα σύγκλισης· 

Or. el 



 

AM\1109252EL.docx 183/193 PE592.325v02-00 

 EL 

Τροπολογία  662 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. θεωρεί απαραίτητο να καθοριστεί 

ένας μηχανισμός φορολογικής 

εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών 

και των ευρωπαϊκών φορολογικών 

αρχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που, σύμφωνα με τις αρχές που 

διατυπώθηκαν από το Δικαστήριο του 

Λουξεμβούργου, έχουν αυτόνομο 

χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις βάσεις 

αυτής της εναρμόνισης, θα πρέπει να 

εφαρμοστεί η ίδια πραγματική, συνολική 

και αποτελεσματική φορολογική 

επιβάρυνση σε όλα τα κράτη μέλη, να 

εναρμονιστεί η φορολογία εταιρειών, να 

εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις 

φορολογούνται επί των κερδών που 

αποκομίζουν στο έδαφος όπου 

δραστηριοποιούνται, και να αποτραπεί 

οποιοσδήποτε ανταγωνισμός μεταξύ των 

ευρωπαϊκών φορολογικών αρχών που δεν 

συμβαδίζει με μέτρα που 

επικεντρώνονται στην τόνωση της 

παραγωγικής οικονομίας και της 

απασχόλησης· 

Or. es 

Τροπολογία  663 

Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. απορρίπτει οποιαδήποτε επέκταση 

των εξουσιών των θεσμικών οργάνων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο 

προβλεπόμενος Υπουργός Οικονομικών 

της ΕΕ, εάν δεν τεθεί ο όρος της έγκρισης 
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σαφούς εντολής ως προς τους στόχους 

σχετικά με την απασχόληση και/ή την 

ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά 

συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους 

που πρέπει να επιτευχθούν εντός 

καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και 

όχι μόνο ένα γενικό και ρητορικό στόχο 

περί «πλήρους απασχόλησης». Αυτό 

προϋποθέτει, με τη σειρά του, τη θέσπιση 

σαφών θεσμικών ρυθμίσεων, καθώς και 

τη σχετική προσήλωση σε αυτές, οι 

οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν 

εφικτή την επίτευξη των εν λόγω στόχων 

και την υποβολή τους στη διεξαγωγή 

δημοκρατικού και διαφανούς ελέγχου από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  664 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. απορρίπτει οποιαδήποτε επέκταση 

των εξουσιών των θεσμικών οργάνων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο 

προβλεπόμενος Υπουργός Οικονομικών 

της ΕΕ, εάν δεν τεθεί ο όρος της έγκρισης 

σαφούς εντολής ως προς τους στόχους 

σχετικά με την απασχόληση και/ή την 

ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά 

συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους 

που πρέπει να επιτευχθούν εντός 

καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και 

όχι μόνο ένα γενικό και ρητορικό στόχο 

περί «πλήρους απασχόλησης». Αυτό 

προϋποθέτει, με τη σειρά του, τη θέσπιση 

σαφών θεσμικών ρυθμίσεων, καθώς και 

τη σχετική προσήλωση σε αυτές, οι 

οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν 

εφικτή την επίτευξη των εν λόγω στόχων· 

Or. en 
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Τροπολογία  665 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

διαγράφεται 

Or. sv 

 

Τροπολογία  666 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  667 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

διαγράφεται 



 

PE592.325v02-00 186/193 AM\1109252EL.docx 

EL 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  668 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  669 

Jo Leinen, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  670 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς άνευ όρων δανειστή έσχατης 

ανάγκης, με τις πλήρεις εξουσίες μιας 

ομοσπονδιακής τράπεζας αποθεμάτων· 

παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη τη 

δέσμευση της ΕΚΤ για την αγορά 

ευρωομολόγων στο πλαίσιο της πάγιας 

πολιτικής της στον τομέα της ποσοτικής 

χαλάρωσης, διατηρώντας το κόστος 

δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα για τη 

ζώνη του ευρώ συνολικά· ζητεί την 

άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου της 

ΕΚΤ μέσω του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  671 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων, και να 

μετασχηματιστεί ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθερότητας σε 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  672 

Danuta Maria Hübner 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, 

ιδίως μέσω της άσκησης αμεσότερου 

ελέγχου επί της παροχής επείγουσας 

στήριξης της ρευστότητας (ELA) από τις 

εθνικές κεντρικές τράπεζες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  673 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

25. θεωρεί απαραίτητο να 

προστατεύεται η ανεξαρτησία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· 

Or. de 

 

Τροπολογία  674 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

25. θεωρεί απαραίτητο να 

προστατεύεται η ανεξαρτησία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· 
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Or. de 

 

Τροπολογία  675 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης για 

τους παράγοντες της αγοράς που 

εμπίπτουν άμεσα στη εποπτεία ή την 

επιτήρησή της, με τις πλήρεις εξουσίες 

μιας ομοσπονδιακής τράπεζας 

αποθεμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  676 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

25. θεωρεί ότι ενδείκνυται, σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να αποδοθούν 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς και αρμοδιότητες 

ομοσπονδιακής τράπεζας αποθεμάτων, υπό 

την αίρεση ότι θα διασφαλίζεται πλήρως 

η ανεξαρτησία της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  677 

Beatrix von Storch 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί απαραίτητο να αποδοθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθεστώς δανειστή έσχατης ανάγκης, με 

τις πλήρεις εξουσίες μιας ομοσπονδιακής 

τράπεζας αποθεμάτων· 

25. θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθούν 

οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο των 

οποίων δεν θα πρέπει να ενεργεί υπό την 

ιδιότητα του δανειστή έσχατης ανάγκης, 

σύμφωνα με το περιορισμένο πεδίο του 

σκοπού και της αποστολής της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  678 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. θεωρεί ότι η ελλιπής εποπτεία της 

ΕΚΤ, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει 

υπερβεί την εντολή της βάσει της 

νομισματικής πολιτικής, καθιστά 

απαραίτητη τη θέσπιση ενός μηχανισμού, 

ο οποίος θα επιτρέπει την έξοδο κρατών 

από τη ζώνη του ευρώ· 

Or. de 

Τροπολογία  679 

Rainer Wieland 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. ζητεί την κατάργηση του άρθρου 

126 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, ώστε το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποκτήσει 

πλήρη δικαιοδοσία όσον αφορά τη 

λειτουργία της ΟΝΕ, όπως αρμόζει σε ένα 

διαγράφεται 
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δημοκρατικό σύστημα οικονομικής 

διακυβέρνησης βασισμένο στο κράτος 

δικαίου και την αρχή της ισότητας 

μεταξύ των κρατών μελών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  680 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. ζητεί την κατάργηση του άρθρου 

126 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, ώστε το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποκτήσει 

πλήρη δικαιοδοσία όσον αφορά τη 

λειτουργία της ΟΝΕ, όπως αρμόζει σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα οικονομικής 

διακυβέρνησης βασισμένο στο κράτος 

δικαίου και την αρχή της ισότητας 

μεταξύ των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  681 

Markus Pieper 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. ζητεί την κατάργηση του άρθρου 

126 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, ώστε το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποκτήσει 

πλήρη δικαιοδοσία όσον αφορά τη 

λειτουργία της ΟΝΕ, όπως αρμόζει σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα οικονομικής 

διακυβέρνησης βασισμένο στο κράτος 

δικαίου και την αρχή της ισότητας 

μεταξύ των κρατών μελών· 

διαγράφεται 
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Or. de 

Τροπολογία  682 

Max Andersson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. ζητεί την κατάργηση του άρθρου 

126 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, ώστε το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποκτήσει 

πλήρη δικαιοδοσία όσον αφορά τη 

λειτουργία της ΟΝΕ, όπως αρμόζει σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα οικονομικής 

διακυβέρνησης βασισμένο στο κράτος 

δικαίου και την αρχή της ισότητας 

μεταξύ των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. sv 

Τροπολογία  683 

Pervenche Berès, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. ζητεί την κατάργηση του άρθρου 

126 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, ώστε το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποκτήσει 

πλήρη δικαιοδοσία όσον αφορά τη 

λειτουργία της ΟΝΕ, όπως αρμόζει σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα οικονομικής 

διακυβέρνησης βασισμένο στο κράτος 

δικαίου και την αρχή της ισότητας 

μεταξύ των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  684 

Bernd Lucke 

 



 

AM\1109252EL.docx 193/193 PE592.325v02-00 

 EL 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. ζητεί την κατάργηση του άρθρου 

126 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, ώστε το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποκτήσει 

πλήρη δικαιοδοσία όσον αφορά τη 

λειτουργία της ΟΝΕ, όπως αρμόζει σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα οικονομικής 

διακυβέρνησης βασισμένο στο κράτος 

δικαίου και την αρχή της ισότητας 

μεταξύ των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  685 

Martina Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. ζητεί την κατάργηση του άρθρου 

126 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, ώστε το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποκτήσει 

πλήρη δικαιοδοσία όσον αφορά τη 

λειτουργία της ΟΝΕ, όπως αρμόζει σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα οικονομικής 

διακυβέρνησης βασισμένο στο κράτος 

δικαίου και την αρχή της ισότητας 

μεταξύ των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 


