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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

 

 

 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

 
+ εγκρίνεται 

- απορρίπτεται 

↓ καταπίπτει 

Α αποσύρεται 

OK (..., ..., ...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές) 

ΗΨ (...,...,...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές) 

ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα 

χ.ψ.  χωριστή ψηφοφορία 

τροπ. τροπολογία 

ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία 

ΑΤ αντίστοιχο τμήμα 

Δ τροπολογία που διαγράφει 

= ταυτόσημες τροπολογίες 

§ παράγραφος 

άρθρ. άρθρο 

Αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ Πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

Ιρλανδία - SR Technics 

 

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0297/2010)   

(Ειδική πλειοψηφία + 3/5 των ψηφισάντων) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 459,54,8 

 

 
 

2. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Krysztof Lisek 

 

Έκθεση: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

3. Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I 

 

Έκθεση: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 22 PPE, S&D, 

ALDE, ECR 

ψ.τμ/ΟΚ   

1 + 516,60,24 

2 + 550,23,26 

1 επιτροπή  ↓  

άρθρο 2, παρ. 2, 

στοιχείο α)  

5+2 EFD ΟΚ - 38,516,48 

άρθρο 2, παρ. 2, μετά 

το στοιχείο ζ)  

6 EFD ΟΚ - 22,532,53 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

άρθρο 16, παρ. 1, 

εδάφιο 1 

7+8+3 EFD  ↓  

1ατ   επιτροπή    
↓ 

 

άρθρο 17, παρ. 3  1ατ επιτροπή    
↓ 

 

9 EFD  
↓ 

 

άρθρο 17, § 4 1ατ επιτροπή  
↓ 

 

10+21 EFD  
↓ 

 

άρθρο 17, § 5, εδάφιο 

2  

11 EFD  
↓ 

 

1ατ   επιτροπή    
↓ 

 

άρθρο 18, § 3 22ατ PPE, S&D, 

ALDE, ECR 

 +  

12 EFD  ↓  

1ατ   επιτροπή    ↓  

Δικαιώματα ψήφου 22ατ PPE, S&D, 

ALDE, ECR 

 +  

1ατ   επιτροπή    ↓  

13-19 EFD  ↓  

άρθρο 35 20Δ EFD  -  

22ατ PPE, S&D, 

ALDE, ECR 

 +  

1ατ   επιτροπή    ↓  

αιτ. σκ. 27 4 EFD  ↓  

  ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση    +  

  ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα   ΟΚ + 513,92,3 

 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

 

EFD: τροπ. 5+2, 6, 13-19, τελική ψηφοφορία 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα   
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EFD: 

τροπ. 22 (άρθρο 18α, σημείο 11, παράγραφος 2) 
 

1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους " είναι σε θέση να αποδείξει ότι "  

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί  
 

 

4. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων 

χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη 

διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των 

τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

αυτή***I 

 

Έκθεση: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογία της 

αρμόδιας επιτροπής  

1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 559,40,13 

 

 

5. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος 

ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I 

 

Έκθεση: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογία της 

αρμόδιας επιτροπής 

1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 582,27,7 

 

 

6. Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο  

 

Προτάσεις ψηφίσματος:  B7-0608/2010, B7-0609/2010, B7-0610/2010, B7-0611/2010 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος  RC-B7-0608/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ/Η

Ψ 

  

1 + 379,220,13 

2 + 321,290,1 

§ 10 §   αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 344,252,15 

μετά την § 12 7 ECR ΗΨ + 420,179,13 

§ 14 2 ALDE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2/ΗΨ - 181,418,9 

§ 16 4 S&D  +  

§ 18 6 S&D  +  

μετά την § 22 5 S&D  +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

μετά την § 28 1 ALDE  Α  

§ 33 §  BROK  + προφορική 

τροπολογία 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 313,299,1 

3/ΗΨ + 303,296,8 

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτ. σκ. Γ § BROK  + προφορική 

τροπολογία 

Αιτ. σκ. Δ 3 S&D  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων   

B7-0608/2010  PPE, ALDE, 

ECR 

 ↓  

B7-0609/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0610/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

B7-0611/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία 

 

S&D: § 14 

PPE: § 8 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα   
 

Verts/ALE:  

§ 27 

1ο μέρος:    " τονίζει την επείγουσα ανάγκη ,,,,ταχύτερο δυνατόν·" 

2ο μέρος:    " ζητεί να υπάρχει κοινή προσέγγιση, ... κανόνων και διαπραγματεύσεων·" 

 

S&D, ALDE:  

§ 42 

1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους " του ανθούντος " και " και πειρατείας " 

2ο μέρος:    " του ανθούντος " 

3ο μέρος:   "και πειρατείας" 

 

PPE:  

§ 10 

1ο μέρος:    " χαιρετίζει το αποτέλεσμα ... προγραμμάτων για την πυρηνική ασφάλεια·" 

2ο μέρος:    "υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που έλαβαν ... να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

αυτή·" 

 

PPE, EFD: 

§ 14 

1ο μέρος:    "παροτρύνει σε ένταση των προσπαθειών της ΕΕ … μια επανενωμένη νήσο·" 

2ο μέρος:    " τονίζει τη στρατηγική σημασία …των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ· " 

 

ECR:  

§ 2 

1ο μέρος:    " καλεί τους δύο εταίρους... του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να 

προσχωρήσει σε αυτό·" 

2ο μέρος:    " επαναλαμβάνει την έκκλησή του ... της θανατικής ποινής·" 

 

§ 5 

1ο μέρος:    " χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση... με τους Άραβες εταίρους·" 

2ο μέρος:    " παροτρύνει την Κυβέρνηση του Ισραήλ ... της οικοδόμησης οικισμών·" 

3ο μέρος:    " ζητεί να υιοθετήσει ... και του Λιβάνου·" 

 

§ 8 

1ο μέρος:    " παρότι γνωρίζει ότι η ... βασανιστηρίων στο Ιράκ·" 

2ο μέρος:    " ζητεί να τεθεί το θέμα ... ανεξάρτητης διατλαντικής έρευνας·" 

 

§ 43 

1ο μέρος:    " εμμένει ότι η ... απόκτηση του καθεστώτος απαλλαγής·" 

2ο μέρος:    " επαναλαμβάνει ότι η ... από την υποχρέωση θεώρησης·" 

 

§ 46 

1ο μέρος:    " καλεί το Συμβούλιο ... αυτή η συμφωνία πλαίσιο " 

2ο μέρος:    " όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές συμφωνίες ... δικαστικής και αστυνομικής 

συνεργασίας·" 

 

 

Διάφορα   

 

Η Ομάδα ALDE αποσύρει την τροπολογία της αριθ. 1. 

 

Οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE) και Timothy Kirkhope (ECR) συνυπογράφουν την κοινή 

πρόταση ψηφίσματος. 
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Ο Elmer Brok προτείνει προφορικές τροπολογίες, σύμφωνα με την παράγραφο 33 και την αιτιολογική 

σκέψη Γ: 

 

 

Παράγραφος 33: 

«33. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν με την Κίνα για 

τη διευθέτηση της παγκόσμιας διένεξης επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών χωρίς εφαρμογή 

προστατευτικών μέτρων ή αντιποίνων· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται σε διαφορετικές 

πιέσεις της αγοράς σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα και την ύπαρξη 

της νομισματικής ένωσης· καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την εφαρμογή της κρατικής τους 

νομισματικής πολιτικής να μην οξύνουν το πρόβλημα της παγκόσμιας ισορροπίας των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών·» 

 

Αιτ. σκέψη Γ: 

«Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από κοινού οι δύο διαντλαντικοί εταίροι εκπροσωπούν το ήμισυ της 

παγκόσμιας οικονομίας, με την αξίας 4,28 τρις δολαρίων εταιρική σχέση τους να είναι η μεγαλύτερη, 

πιο ολοκληρωμένη και πιο μακρόχρονη οικονομική σχέση στον κόσμο και βασική κινητήρια δύναμη 

για την παγκόσμια οικονομική ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς της διατλαντικής σχέσης και 

η υπέρ αυτής δέσμευση είναι ακόμη πιο σημαντικά δεδομένης της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής 

και χρηματοπιστωτικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντονισμένη νομισματική πολιτική θα 

πρέπει να λάβει μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διατλαντική συνεργασία,» 

 

7. Εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα των 

επιβατών (PNR) 

 

Πρόταση ψηφίσματος:  B7-0604/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος - B7-0604/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

§ 1 4 GUE/NGL  -  

μετά την § 1 5 GUE/NGL  -  

§ 3 6 GUE/NGL  -  

§ 4 7Δ GUE/NGL ΟΚ - 45,566,7 

1 ALDE  +  

§ 12 2 ALDE  +  

Αιτ. σκ. Ι 3Δ GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αίτημα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση   
 

ECR: τροπ. 7 
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Διάφορα   
 

Η κ. Marie-Christine Vergiat συνυπογράφει τις τροπολογίες 3 έως 7 που κατέθεσε η Ομάδα 

GUE/NGL. 
 

 

8. Συμπράξεις καινοτομίας  

 

Πρόταση ψηφίσματος:  B7-0602/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος - B7-0602/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

 

9. Ενίσχυση του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ  

 

Πρόταση ψηφίσματος:  B7-0603/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος - B7-0603/2010 

(επιτροπή AFET)  

αιτ. σκ. ΣΤ 1 PPE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

 

10. Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών  

 

Έκθεση: Thomas Mann (A7-0268/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική 

πρόταση ψηφίσματος 

1 PPE ΗΨ - 264,330,16 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 366,232,14 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ/ΟΚ   

1 + 385,221,5 

2 + 340,241,23 

§ 39 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ./ΗΨ + 356,235,10 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 502,49,46 

§ 67 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ + 545,59,5 

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 416,176,15 

§ 93 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 558,11,31 

§ 96 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 386,52,164 

§ 99 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 84,501,25 

§ 101 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ - 178,411,17 

§ 102 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 355,239,9 

§ 104 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ + 374,226,10 

§ 106 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ + 504,91,6 

§ 107 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ + 355,184,67 

§ 108 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ + 464,92,51 

§ 109 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ + 498,97,12 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 110 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ + 522,49,26 

§ 111 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ + 530,72,7 

§ 118 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ + 396,180,26 

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)   ΟΚ + 440,122,43 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση   

 

GUE/NGL: §§ 8, 24, 56, 68, 96, 99, 101, 104, τελική ψηφοφορία 

ECR:   §§ 67, 68, 93, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 118 

 

Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία   

 

Verts/ALE:   §§ 39, 102 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα   

 

ECR: 

§ 24 

1ο μέρος:    "πιστεύει ότι είναι λάθος ... υποχρεωτικής ηλικίας συνταξιοδότησης·"  

2ο μέρος:    " καλεί επομένως ... να λαμβάνουν τη σύνταξή τους και τα συνδεόμενα με αυτήν 

επιδόματα·"  
 

 

11. Εφαρμογή των προγραμμάτων – πλαίσιο έρευνας  

 

Έκθεση: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 553,12,7 

 

 

12. Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ 

 

Προτάσεις ψηφίσματος:  B7-0605/2010, B7-0606/2010, B7-0607/2010, B7-0612/2010 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0605/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE,ECR) 

§ 2 6 ALDE  -  

§  αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 5 7 ALDE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 §  αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

μετά την § 8 8 ALDE  +  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 12 9 ALDE  -  

μετά την § 16 10 ALDE ΗΨ + 355,188,5 

§ 17 11 ALDE ΗΨ - 130,416,10 

μετά την § 17 12 ALDE  +  

μετά την § 18 2 PPE, ALDE, 

ECR 

ΗΨ + 307,188,53 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 PPE, ALDE  +  

αιτ. σκ. Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την αιτ. σκ. Γ 1 PPE, ALDE, 

ECR 

 +  

μετά την αιτ. σκ. Δ 4 ALDE ΗΨ + 345,188,13 

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την αιτ. σκ. Η 5 ALDE  +  

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0605/2010  PPE  ↓  

B7-0606/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0607/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

B7-0612/2010  ALDE  
↓ 

 

 

Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία   
 

ALDE: §§ 2, 3, 7, 11, αιτ. σκ. Ε 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα   
 

ALDE:  

αιτ. σκ. Β 
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1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους " και τις εργασιακές συνθήκες " 

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 
 

Αιτ. σκ. Ζ 

1ο μέρος:     Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους " δεν λαμβάνουν καμία άμεση στήριξη 

στο πλαίσιο της ΚΓΠ " 

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 
 

αιτ. σκ. ΙΒ 

1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους " μεγαλύτερη" 

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 
 

§ 5 

1ο μέρος:    " καλεί την Επιτροπή να προτείνει ... για τις ζωοτροφές " 

2ο μέρος:    " είναι πεπεισμένο ότι ένα δίχτυ ασφαλείας ... για το σύστημα διαγωνισμού·" 

 

§ 10 

1ο μέρος:    " ζητεί από την Επιτροπή ... βοοειδών χορτονομής " 

2ο μέρος:    " και τις αθέμιτες συνθήκες ... με τρίτες χώρες·" 

 

ECR:  

§ 6 

1ο μέρος:    " καλεί την Επιτροπή ... στις παγκόσμιες αγορές," 

2ο μέρος:    " ιδίως στο πλαίσιο... χρηματοπιστωτικών μέσων·" 

 


