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23.2.2016 B8-0250/4 

Τροπολογία  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Στέλιος Κούλογλοσ 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Δηεζλνχο Εκπνξίνπ 

Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Ζειαλδία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Απζηξαιία 

θαη ε Νέα Ζειαλδία ζπγθαηαιέγνληαη 

κεηαμύ ησλ παιαηόηεξσλ θαη ζηελόηεξσλ 

εηαίξσλ ηεο ΕΕ, αζπαδόκελεο θνηλέο 

αμίεο θαη παξακέλνληαο πξνζεισκέλεο 

ζηελ πξναγσγή ηεο επεκεξίαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο εληόο ελόο βαζηζκέλνπ ζε 

θαλόλεο ζπζηήκαηνο ζε παγθόζκην 

επίπεδν· 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κνηλνβνύιην 

δελ πηζηεύεη ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

ζπκθσληώλ ειεύζεξσλ ζπλαιιαγώλ θαη 

απνξξίπηεη ηελ πξόηαζε γηα έλαξμε 

δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηελ Απζηξαιία θαη 

ηε Νέα Ζειαλδία· 

Or. en 



 

AM\1087269EL.doc  PE576.613v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.2.2016 B8-0250/5 

Τροπολογία  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Στέλιος Κούλογλοσ 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Δηεζλνχο Εκπνξίνπ 

Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Ζειαλδία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζχλαςε ησλ 

ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ ΕΕ-

Απζηξαιίαο θαη ΕΕ-Νέαο Ζειαλδίαο ζα 

νδεγήζεη ζηελ εκβάζπλζε ησλ ακνηβαίσλ 

εκπνξηθώλ θαη επελδπηηθώλ ζρέζεσλ, 

αιιά ζα ήηαλ αδύλαηε αλ νη ζπκθσλίεο 

απηέο επεξέαδαλ αξλεηηθά ηελ ηθαλόηεηα 

ησλ κεξώλ λα ζεζπίδνπλ, λα δηαηεξνύλ ή 

λα αλαβαζκίδνπλ ηα θνηλσληθά, 

πεξηβαιινληηθά ή εξγαζηαθά πξόηππά 

ηνπο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζχλαςε ησλ 

ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ ΕΕ-

Απζηξαιίαο θαη ΕΕ-Νέαο Ζειαλδίαο ζα 

κεηαβάιιεη ηηο ακνηβαίεο εκπνξηθέο θαη 

επελδπηηθέο ζρέζεηο· 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Τροπολογία  6 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Στέλιος Κούλογλοσ 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Δηεζλνχο Εκπνξίνπ 

Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Ζειαλδία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΘΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Νέα 

Ζειαλδία είλαη κία απφ ηηο ιίγεο ρψξεο γηα 

ηηο νπνίεο ε Επξσπατθή Επηηξνπή 

αλαγλσξίδεη φηη δηαζέηνπλ επαξθέο επίπεδν 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ· 

ΘΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Νέα 

Ζειαλδία είλαη κία απφ ηηο ιίγεο ρψξεο γηα 

ηηο νπνίεο ε Επξσπατθή Επηηξνπή 

αλαγλσξίδεη φηη δηαζέηνπλ επαξθέο επίπεδν 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην επίπεδν 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηόζν ζηελ 

Απζηξαιία όζν θαη ζηε Νέα Ζειαλδία, ζα 

έπξεπε λα είλαη πςειό· 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Τροπολογία  7 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Στέλιος 

Κούλογλοσ 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Δηεζλνχο Εκπνξίνπ 

Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Ζειαλδία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΘΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα ιάβεη απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ελδερφκελσλ 

ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ ΕΕ-

Απζηξαιίαο θαη ΕΕ-Νέαο Ζειαλδίαο· 

ΘΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηόζν ην 

Επξσπατθό Κνηλνβνχιην όζν θαη ηα 

εζληθά θνηλνβνύιηα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ 

ελδερφκελσλ ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ 

ζπλαιιαγψλ ΕΕ-Απζηξαιίαο θαη ΕΕ-Νέαο 

Ζειαλδίαο πξηλ από ηελ όπνηα ηπρόλ 

(πξνζσξηλή) εθαξκνγή απηώλ ησλ ΣΕΣ· 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Τροπολογία  8 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Στέλιος Κούλογλοσ 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Δηεζλνχο Εκπνξίνπ 

Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Ζειαλδία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα κειεηήζεη ζε 

βάζνο, θαηά ηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία, 

ηπρφλ πξφζζεηεο επθαηξίεο πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά ππέξ ησλ επξσπατθώλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, θαη ηδίσο ησλ 

ΜΜΕ, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ ηηο 

ελδερφκελεο ζπκθσλίεο ειεχζεξσλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα 

Ζειαλδία, θαη λα ηηο ζηαζκίζεη έλαληη 

πηζαλψλ ακπληηθψλ ζπκθεξφλησλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηφζν ε Απζηξαιία 

φζν θαη ε Νέα Ζειαλδία έρνπλ ήδε 

ζπγθξηηηθά αλνηθηέο αγνξέο θαη πνιχ 

ρακεινχο δαζκνχο, ζε ζχγθξηζε κε ηε 

γεληθή δηεζλή θαηάζηαζε· 

5. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα κειεηήζεη ζε 

βάζνο, θαηά ηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία, 

ηπρφλ πξφζζεηεο επθαηξίεο πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο 

γηα ηνπο επξσπατθνύο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο, θαη ηδίσο ηηο ΜΜΕ, πνπ 

πξνθύπηνπλ απφ ηηο ελδερφκελεο 

ζπκθσλίεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ 

Απζηξαιία θαη ηε Νέα Ζειαλδία, θαη λα 

ηηο ζηαζκίζεη έλαληη πηζαλψλ ακπληηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ηφζν ε Απζηξαιία φζν θαη ε Νέα 

Ζειαλδία έρνπλ ήδε ζπγθξηηηθά αλνηθηέο 

αγνξέο θαη πνιχ ρακεινχο δαζκνχο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηε γεληθή δηεζλή θαηάζηαζε· 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Τροπολογία  9 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Στέλιος 

Κούλογλοσ 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Δηεζλνχο Εκπνξίνπ 

Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Ζειαλδία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

6. ηνλίδεη φηη νη θηιφδνμεο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ 

πξέπεη λα δηεπζεηνχλ, κε νπζηαζηηθφ 

ηξφπν, ηηο επελδχζεηο, ην εκπφξην αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ (κε βάζε ηηο πξφζθαηεο 

ζπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

φζνλ αθνξά ηηο επηθπιάμεηο γηα ηα 

πεξηζψξηα άζθεζεο πνιηηηθήο θαη ηνπο 

επαίζζεηνπο ηνκείο), ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηελ 

ελέξγεηα, ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, θαλνληζηηθά δεηήκαηα φπσο ηα 

πγεηνλνκηθά θαη θπηνυγεηνλνκηθά εκπφδηα, 

ηελ ηερλνινγηθή έξεπλα θαη, ηδίσο, ηηο 

αλάγθεο ησλ ΜΜΕ, ελψ κπνξνχλ λα 

σθειήζνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλή πξφηππα, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε ππνβάζκηζε ησλ επηπέδσλ 

πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ), ηνπ 

πεξηβάιινληνο (π.ρ. πγεία θαη θαιή 

δηαβίσζε ησλ δψσλ, πγεία ησλ θπηψλ) ή 

ηεο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο 

πξνζηαζίαο· 

6. ηνλίδεη φηη νη θηιφδνμεο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ 

πξέπεη λα δηεπζεηνχλ, κε νπζηαζηηθφ 

ηξφπν, ηηο επελδχζεηο, ην εκπφξην αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ (κε βάζε ηηο πξφζθαηεο 

ζπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

φζνλ αθνξά ηηο επηθπιάμεηο γηα ηα 

πεξηζψξηα άζθεζεο πνιηηηθήο θαη ηνπο 

επαίζζεηνπο ηνκείο), ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηελ 

ελέξγεηα, ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, θαλνληζηηθά δεηήκαηα φπσο ηα 

πγεηνλνκηθά θαη θπηνυγεηνλνκηθά εκπφδηα, 

ηελ ηερλνινγηθή έξεπλα θαη, ηδίσο, ηηο 

αλάγθεο ησλ ΜΜΕ, ελψ κπνξνχλ λα 

σθειήζνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλή πξφηππα, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε ππνβάζκηζε ησλ επηπέδσλ 

πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ), ηνπ 

πεξηβάιινληνο (π.ρ. πγεία θαη θαιή 

δηαβίσζε ησλ δψσλ, πγεία ησλ θπηψλ) ή 

ηεο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο 

πξνζηαζίαο, πεξηιακβαλνκέλεο κηαο 

κεζόδνπ γηα ηελ αθύξσζε απνθάζεσλ 

θαη πξνηάζεσλ πνπ απνδεηθλύνληαη 
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ιηγόηεξν επηηπρεκέλεο από όζν 

αλακελόηαλ· 

Or. en 



 

AM\1087269EL.doc  PE576.613v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.2.2016 B8-0250/10 

Τροπολογία  10 

Anne-Marie Mineur, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Στέλιος Κούλογλοσ, Lola Sánchez Caldentey 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Δηεζλνχο Εκπνξίνπ 

Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Ζειαλδία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 9 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

9. ζεκεηψλεη φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεηνο θαη φηη έλα νξηζηηθφ 

θαη ηζνξξνπεκέλν απνηέιεζκα ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηα θεθάιαηα ηεο 

γεσξγίαο θαη ηεο αιηείαο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη επαξθψο ππφςε ηα ζπκθέξνληα 

φισλ ησλ επξσπαίσλ παξαγσγψλ (π.ρ. 

παξαγσγνί θξέαηνο, γαιαθηνθνκηθψλ, 

δάραξεο, δεκεηξηαθψλ θαη 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ), θαζψο 

θαη εθείλσλ ζηηο εμφρσο απφκαθξεο 

πεξηθέξεηεο, γηα παξάδεηγκα κε ηνλ νξηζκφ 

κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ ή θαηάιιεισλ 

πνζνζηψζεσλ ή κε ηε κε αλάιεςε 

δεζκεχζεσλ ζηνπο πην επαίζζεηνπο ηνκείο· 

πηζηεχεη φηη κφλν έηζη ζα κπνξνχζαλ απηέο 

νη ζπκθσλίεο λα εληζρχζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα είλαη πξνο 

φθεινο ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη 

ησλ παξαγσγψλ· δεηεί ηε ζπκπεξίιεςε 

απνηειεζκαηηθψλ δηκεξψλ κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο, γηα λα απνθεπρζεί κηα 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ πνπ ζα 

πξνθαινχζε, ή ελδέρεηαη λα πξνθαινχζε, 

ζνβαξή δεκία ζηνπο επξσπαίνπο 

παξαγσγνχο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο, θαη ηε 

ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηα 

επαίζζεηα πξντφληα ησλ εμφρσο 

απφθεληξσλ πεξηθεξεηψλ, θαη ηδίσο ηελ 

9. ζεκεηψλεη φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεηνο θαη φηη έλα νξηζηηθφ 

θαη ηζνξξνπεκέλν απνηέιεζκα ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηα θεθάιαηα ηεο 

γεσξγίαο θαη ηεο αιηείαο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη επαξθψο ππφςε ηα ζπκθέξνληα 

φισλ ησλ επξσπαίσλ παξαγσγψλ (π.ρ. 

παξαγσγνί θξέαηνο, γαιαθηνθνκηθψλ, 

δάραξεο, δεκεηξηαθψλ θαη 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ), θαζψο 

θαη εθείλσλ ζηηο εμφρσο απφκαθξεο 

πεξηθέξεηεο, γηα παξάδεηγκα κε ηνλ νξηζκφ 

κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ ή θαηάιιεισλ 

πνζνζηψζεσλ ή κε ηε κε αλάιεςε 

δεζκεχζεσλ ζηνπο πην επαίζζεηνπο ηνκείο· 

πηζηεχεη φηη κφλν έηζη ζα κπνξνχζαλ απηέο 

νη ζπκθσλίεο λα εληζρχζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα είλαη πξνο 

φθεινο ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη 

ησλ παξαγσγψλ· δεηεί ηε ζπκπεξίιεςε 

απνηειεζκαηηθψλ δηκεξψλ κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο, γηα λα απνθεπρζεί κηα 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ πνπ ζα 

πξνθαινχζε, ή ελδέρεηαη λα πξνθαινχζε, 

ζνβαξή δεκία ζηνπο επξσπαίνπο 

παξαγσγνχο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο, θαη ηε 

ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηα 

επαίζζεηα πξντφληα ησλ εμφρσο 

απφθεληξσλ πεξηθεξεηψλ, θαη ηδίσο ηελ 
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εμαίξεζε ηεο δάραξεο γηα εηδηθέο ρξήζεηο· εμαίξεζε ηεο δάραξεο γηα εηδηθέο ρξήζεηο· 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαηήξεζε 

θαη εμαζθάιηζε ησλ πςειώλ επηπέδσλ 

ησλ πξνηύπσλ θαιήο δηαβίσζεο ησλ 

δώσλ πνπ εθαξκόδεη ε ΕΕ θαη ε επηβνιή 

ησλ ίδησλ πξνηύπσλ ζε όια ηα πξντόληα 

πνπ εηζέξρνληαη ζηελ επξσπατθή αγνξά· 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Τροπολογία  11 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Στέλιος 

Κούλογλοσ 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Δηεζλνχο Εκπνξίνπ 

Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Ζειαλδία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 11 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

11. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα πξνβεί ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηό ζε νινθιεξσκέλεο 

εθηηκήζεηο ησλ επηπηψζεσλ ησλ πηζαλψλ 

ζπκθσληψλ ζηε βησζηκφηεηα, ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ελδειερψο 

πηζαλά θέξδε θαη δεκίεο απφ ηελ ελίζρπζε 

ησλ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζρέζεσλ 

ΕΕ-Απζηξαιίαο θαη ΕΕ-Νέαο Ζειαλδίαο 

πξνο φθεινο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δχν πιεπξψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφρσο 

απφθεληξσλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ· 

11. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα πξνβεί ζε 

νινθιεξσκέλεο εθηηκήζεηο ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πηζαλψλ ζπκθσληψλ ζηε 

βησζηκφηεηα, ιακβάλνληαο ηδίσο ππόςε 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηα 

εξγαζηαθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

πξόηππα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζεη ελδειερψο πηζαλά θέξδε θαη 

δεκίεο απφ ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ 

θαη επελδπηηθψλ ζρέζεσλ ΕΕ-Απζηξαιίαο 

θαη ΕΕ-Νέαο Ζειαλδίαο, πξνο φθεινο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

δχν πιεπξψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμφρσο απφθεληξσλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ· 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Τροπολογία  12 

Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Στέλιος Κούλογλοσ, Lola Sánchez Caldentey 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Δηεζλνχο Εκπνξίνπ 

Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Ζειαλδία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 11α. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα πξνβεί, κε ηε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θνξέσλ, ζε εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ 

πνπ ζα είρε κηα ζπκθσλία ειεύζεξσλ 

ζπλαιιαγώλ κε ηε Νέα Ζειαλδία ζηνλ 

ηνκέα ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, 

θαη λα παξνπζηάζεη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ζην Σπκβνύιην θαη ην Επξσπατθό 

Κνηλνβνύιην· δεηεί επίζεο λα 

αλαπηπρζνύλ ηα αλαγθαία 

αληηζηαζκηζηηθά κέηξα, ώζηε λα 

πξνζηαηεπηεί ην εηζόδεκα ησλ 

επξσπαίσλ παξαγσγώλ εάλ ε ζπκθσλία 

απηή εθαξκνζηεί· 

Or. en 

 

 


