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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 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 

άρθρο άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της 

σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ *** 

Σύσταση: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Ομοιόμορφες τεχνικές προδιαγραφές για τροχοφόρα οχήματα: συμφωνία της 

Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη *** 

Σύσταση: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 589, 46, 11 

 

 

 

3. Συμφωνία Εμπορίου EE-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση της Κροατίας) 

*** 

Σύσταση: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Ενισχυμένη συνεργασία σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των διεθνών 

ζευγαριών *** 

Σύσταση: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 550, 68, 36 

 

 

 

5. Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της 

σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ (δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις) *** 

Σύσταση: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***Ι 

Έκθεση: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 2 

2 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 1 1 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα OK + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και 

διακανονισμός αξιογράφων ***Ι 

Έκθεση: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 2 

2 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 1 1 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα OK + 504, 157, 9 

 

 

 

8. Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Rimantas Šadžius  

Έκθεση: Bart Staes (A8-0183/2016) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: διορισμός του 

Rimantas Šadžius 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. Έκθεση της ΕΕ για το 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 

Έκθεση: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 10 1 εισηγητής  +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 349, 309, 9 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 369, 290, 8 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 289, 372, 9 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 367, 305, 2 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 357, 308, 8 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 523, 79, 72 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 24, αιτιολογικές σκέψεις E, ΣΤ 

ECR: §§ 15, 24, 27, 41, 42 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 27 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και ζητεί από την Επιτροπή να 

επεκτείνει τα δεσμευτικά πλαίσια και σε άλλους τομείς" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 33 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να καταβάλει προσπάθειες για τη 

σύσταση ενός νέου διακυβερνητικού φορέα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη διεθνή 

συνεργασία σε φορολογικά θέματα, και να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους ώστε ο 

φορέας αυτός να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

§ 11 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ζητεί από τις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών να ενσωματώσουν τη ΣΑΠ σε μια νομικά δεσμευτική πράξη και να 

διαμορφώσουν ένα σχέδιο δράσης όσον αφορά τη συνοχή της πολιτικής για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑΠ), για την επιχειρησιακή προετοιμασία της·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 



P8_PV(2016)06-07(VOT)_EL.doc 7 PE 584.725 

§ 18 

1ο μέρος "υπογραμμίζει την ανάγκη η ΕΕ να επενδύσει περισσότερους πόρους στην 

τεκμηριωμένη ανάλυση της ΣΑΠ·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει  χωρίς καθυστέρηση τις ανακολουθίες και να 

προβεί στην ανάλυση του κόστους τους, καθώς και να αναπτύξει τους κατάλληλους 

μηχανισμούς παρακολούθησης και διαπίστωσης της προόδου σχετικά με τη ΣΑΠ·" 

καλεί επίσης την Επιτροπή να περιλάβει στην ανάλυσή της προτάσεις για τρόπους 

αποφυγής και αντιμετώπισης των ανακολουθιών μεταξύ των διαφόρων πεδίων 

πολιτικής· τονίζει ακόμη την ανάγκη  βελτίωσης των αναφορών στη ΣΑΠ στα 

έγγραφα προγραμματισμού·" 

 
§ 21 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται 

μεγαλύτερη εναρμόνιση της πολιτικής της στους τομείς της μετανάστευσης και του 

ασύλου, τόσο εντός της ίδιας της Ένωσης όσο και με τους διεθνείς εταίρους της·" 

"υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διαμόρφωση μιας ενιαίας κοινής πολιτικής 

ασύλου και μετανάστευσης·" και "υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια, ως 

πρόσφυγες και μετανάστριες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη σεξουαλική βία και 

εκμετάλλευση και ότι στην πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση θα πρέπει, 

συνεπώς, να ενσωματωθεί και η διάσταση του φύλου·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση της πολιτικής της στους τομείς 

της μετανάστευσης και του ασύλου, τόσο εντός της ίδιας της Ένωσης όσο και με 

τους διεθνείς εταίρους της·" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διαμόρφωση μιας ενιαίας κοινής πολιτικής 

ασύλου και μετανάστευσης·" 

4ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια, ως πρόσφυγες και μετανάστριες, είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτες στη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση και ότι στην πολιτική της 

ΕΕ για τη μετανάστευση θα πρέπει, συνεπώς, να ενσωματωθεί και η διάσταση του 

φύλου·" 

 
§ 40 

1ο μέρος "ζητεί να υπάρξει αποφασιστική δράση από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και όλους 

τους διεθνείς εταίρους της για την εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας του 

Παρισιού (COP21) για το κλίμα· τονίζει ότι η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες 

πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη δράση με αντικείμενο το κλίμα, για τη 

μείωση των εκπομπών και τη δημιουργία ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την εξαιρετική 

σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για το κλίμα· υποστηρίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, τη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης της ΕΕ και τη στροφή προς τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι η αδυναμία περιορισμού της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C θα μπορούσε να υπονομεύσει 

αναπτυξιακά οφέλη·" 

2ο μέρος "καλεί την ΕΕ να αναλάβει προληπτική δράση για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας 

κλιματικής πρόκλησης, ορίζοντας στρατηγικές προτεραιότητες σε όλα τα επίπεδα 

και σε όλους τους τομείς, καθώς και να προσδιορίσει και να εφαρμόσει νέους 

δεσμευτικούς κανόνες για το κλίμα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού·" 
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PPE, ECR: 

§ 30 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ο φόρος επί χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών" και "ο φόρος άνθρακα, το τέλος επί του αεροπορικού εισιτηρίου, τα 

μισθώματα από φυσικούς πόρους κ.λπ." 

2ο μέρος "ο φόρος επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών" 

3ο μέρος "ο φόρος άνθρακα, το τέλος επί του αεροπορικού εισιτηρίου, τα μισθώματα από 

φυσικούς πόρους κ.λπ." 
 

 

10. Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή 

Έκθεση: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 419, 254, 1 

2 +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 15, περίπτωση 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 418, 250, 3 

2 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34, περίπτωση 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 34, περίπτωση 2 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 601, 55, 14 

§ 34, περίπτωση 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 357, 296, 20 

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 72 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 399, 222, 42 

§ 85 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 88 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική αναφορά 

26 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική αναφορά 

37 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 416, 242, 10 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 577, 24, 69 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 2 (1ο μέρος), 25 (1ο μέρος), 34 (περίπτωση 2) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 28, 72, 85, αιτιολογική σκέψη Γ 

PPE: αιτιολογικές αναφορές 26, 37, §§ 3, 15 (περίπτωση 2), 18, 36, 66, 72, 85, 88 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 2 

1ο μέρος "παρατηρεί ότι οι πολιτικές γεωργικών επενδύσεων εστιάζουν κυρίως στις μεγάλης 

κλίμακας αγορές γης και να εστιάζουν στη γεωργία που είναι προσανατολισμένη 

στις εξαγωγές, η οποία συνήθως δεν σχετίζεται με τις τοπικές οικονομίες· σημειώνει 

επίσης ότι η ανάπτυξη εκτεταμένης άρδευσης στις στοχευμένες γεωγραφικές 

περιοχές επένδυσης της NAFSN μπορεί να μειώσει τη διαθεσιμότητα του νερού για 

άλλους χρήστες, όπως οι γεωργοί ή οι κτηνοτρόφοι μικρής κλίμακας· υπογραμμίζει 

ότι ,κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ικανότητα των πολύ μεγάλων ΣΔΙΤ να 

συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας και στην επισιτιστική ασφάλεια· πρέπει να 

αξιολογηθεί κριτικά και να βελτιωθεί·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές γεωργικών επενδύσεων θα έπρεπε να συνδέονται και 

να υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μικροκαλλιεργητών και των γεωργών οικογενειακής κλίμακας· υπενθυμίζει ότι οι 

κατευθυντήριες γραμμές του FAO για το ιδιοκτησιακό καθεστώς γης συνιστούν να 

εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη γη, ώστε να μπορούν οι οικογένειες να παράγουν 

τρόφιμα για οικιακή κατανάλωση και να αυξάνουν το οικογενειακό εισόδημα· 

τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βασίζονται οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε γη στην 

Αφρική σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των 

μικροκαλλιεργητών και των τοπικών κοινοτήτων στη γη, προωθώντας τις 

επενδύσεις στις τοπικές ΜΜΕ και εξασφαλίζοντας ότι οι ΣΔΙΤ συμβάλλουν στην 

επισιτιστική ασφάλεια και στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας·" 

 
§ 25 

1ο μέρος "σημειώνει ότι οι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της NAFSN 

ευνοούν τις μέσω συμβάσεων καλλιέργειες μεγάλης κλίμακας, που ενέχουν τον 

κίνδυνο να περιθωριοποιήσουν τους παραγωγούς μικρής κλίμακας·" 

2ο μέρος "καλεί τα δέκα αφρικανικά κράτη που συμμετέχουν στη NAFSN να εξασφαλίσουν 

ότι η  μέσω συμβάσεων γεωργία ωφελεί τόσο τους αγοραστές όσο και τους τοπικούς 

προμηθευτές· θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία, για τον σκοπό αυτόν, να 

ενισχυθούν, για παράδειγμα οι οργανώσεις γεωργών, ώστε να βελτιωθεί η 

διαπραγματευτική θέση των γεωργών·" 

 
PPE: 

§ 22 

1ο μέρος "ζητεί να δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο όλων των επιστολών δήλωσης προθέσεων 

στο πλαίσιο των CCF·" 

2ο μέρος "τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών θεσμικών και νομικών πλαισίων για να 

εξασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των κινδύνων και των οφελών· υπογραμμίζει 

ότι η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της NAFSN έχει 

καίρια σημασία για την ενίσχυση της διαφάνειας και της υλοποίησης αυτών των 

στόχων· υπενθυμίζει ότι ο διάλογος και η διαβούλευση με το σύνολο των ομάδων 

της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να ενθαρρυνθούν·" 

 
§ 34, περίπτωση 1 

1ο μέρος "να εξασφαλίσουν συμμετοχικές και χωρίς αποκλεισμούς διευθετήσεις που δίνουν 

προτεραιότητα στα δικαιώματα, τις ανάγκες και τα συμφέροντα εκείνων οι οποίοι 

δικαιωματικά κατέχουν τη γη, ιδίως μικροϊδιοκτήτες και μικρές οικογενειακές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις· να μεριμνήσουν, ιδίως, για την ελεύθερη, εκ των 

προτέρων και συνειδητή συγκατάθεση (FPIC)" 

2ο μέρος "όλων των κοινοτήτων που ζουν σε εδάφη των οποίων η κυριότητα και/ή ο έλεγχος 

είναι υπό μεταβίβαση·" 
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§ 34, περίπτωση 6 

1ο μέρος "καλεί τις κυβερνήσεις και τις συμμετέχουσες χώρες να διασφαλίσουν την ελεύθερη, 

εκ των προτέρων και συνειδητή συναίνεση (FPIC)" 

2ο μέρος "όλων των κοινοτήτων που πλήττονται από επενδύσεις αρπαγής γαιών, 

διασφαλίζοντας τη διενέργεια διαβουλεύσεων που θα εγγυώνται την ίση συμμετοχή 

όλων των ομάδων των τοπικών κοινοτήτων, ιδίως των πλέον αποκλεισμένων και 

περιθωριοποιημένων πολιτών·" 

 
§ 59 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη "και την επισιτιστική κυριαρχία" 

2ο μέρος "και την επισιτιστική κυριαρχία" 
 

 

11. Αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών προτύπων (ΔΛΠ) 

Έκθεση: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

OK + 559, 36, 80 

 

 

 

12. Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης – Συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και 

την Αφρικανική Ένωση 

Έκθεση: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 483, 173, 19 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 485, 148, 35 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική αναφορά 

8 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 491, 110, 73 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 9 (3ο μέρος), 18 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 6, 13, 16, 22 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

αιτιολογική αναφορά 8 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "της 14ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Σχέδιο 

δράσης για ενισχυμένη στήριξη της ΚΠΑΑ της ΕΕ στις επιχειρήσεις διατήρησης της 

ειρήνης του ΟΗΕ»  και το έγγραφο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "πραγματοποιεί συμβουλευτικές και 

εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο των αποστολών ΚΠΑΑ," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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ECR, EFDD: 

§ 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "σημειώνει τις παλαιότερες και τις εν 

εξελίξει αποστολές ΚΕΠΠΑ για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 

συγκρούσεων και την ενδυνάμωση της διεθνούς ασφάλειας," και "καλεί την ΕΕ να 

καταβάλει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

συνεισφορές των κρατών μελών·" 

2ο μέρος "σημειώνει τις παλαιότερες και τις εν εξελίξει αποστολές ΚΕΠΠΑ για τη διατήρηση 

της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενδυνάμωση της διεθνούς 

ασφάλειας," 

3ο μέρος "καλεί την ΕΕ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι συνεισφορές των κρατών μελών·" 
 

 

13. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 

Έκθεση: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 35 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 600, 48, 24 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 1, 4 
 

Διάφορα: 

Οι τροπολογίες 2 και 3 αποσύρονται. 
 

 

14. Τεχνολογικές λύσεις για μια βιώσιμη γεωργία 

Έκθεση: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 491, 142, 36 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 365, 291, 15 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 332, 334, 4 

3/ΟΚ + 336, 331, 3 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 621, 22, 28 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 445, 195, 25 

3/ΟΚ - 282, 360, 25 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

OK - 266, 334, 70 

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

OK - 291, 339, 42 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 308, 357, 10 

2 ↓  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 384, 270, 17 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 481, 178, 6 

3/ΟΚ - 132, 534, 6 

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

OK - 294, 371, 7 

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

OK - 300, 365, 4 

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 319, 339, 16 

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 547, 97, 23 

2/ΟΚ + 348, 308, 11 

Αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 329, 330, 12 

2/ΟΚ + 514, 99, 52 

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 503, 144, 22 

3/ΟΚ + 493, 163, 9 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 508, 149, 15 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 454, 177, 42 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: § 25 

S&D: §§ 28, 30, 31 (1ο μέρος), 46, 47, 74 

Verts/ALE: §§ 24 (2ο και 3ο μέρος), 28, 30, 31 (1ο μέρος), 42 (3ο μέρος), 70 (2ο μέρος), 74 (2ο 

μέρος), αιτιολογικές σκέψεις Γ (2ο μέρος και 3ο μέρος), Θ 

EFDD: §§ 5 (1ο μέρος), 27 (1ο μέρος), 28, 30, 31 (1ο μέρος), 42 (1ο μέρος), 47, 74, 

αιτιολογικές σκέψεις B (2ο μέρος), Γ (1ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: § 20 

S&D: § 41 

GUE/NGL: §§ 8, 28, 30, 31, 46, 47 

Verts/ALE: §§ 46, 47 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ενώ έχει ενισχυθεί η παρουσία 

επιβλαβών οργανισμών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΗ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκείς λύσεις προστασίας για τις ειδικές 

καλλιέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα, την ποικιλομορφία και τη 

βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ," 

2ο μέρος "γεγονός με άμεσο αντίκτυπο που εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο 

EUR, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας παραγωγής και του πρόσθετου κόστους 

για τους γεωργούς·" 
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S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 31 

1ο μέρος "αναγνωρίζει ευκαιρίες για νέες τεχνολογίες με αντικείμενο την ανάπτυξη και την 

επιλογή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στα ζώα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που υπόσχονται οφέλη από πλευράς καλής διαβίωσης και υγείας, όπως είναι τα 

βοοειδή χωρίς κέρατα ή η αντίσταση στις πριονογενείς ασθένειες·" 

2ο μέρος "επισημαίνει την ανάγκη να διερευνώνται και να ρυθμίζονται δεόντως οι εν λόγω 

τεχνικές πριν τεθούν σε εφαρμογή, ενόψει των ενδεχόμενων επιπτώσεών τους στην 

ανθρώπινη υγεία, στην υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων καθώς και στο 

περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα·" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 5 

1ο μέρος "εκφράζει την πεποίθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη και η βιώσιμη παραγωγή δεν 

αλληλοαποκλείονται και μπορούν να επιτευχθούν μέσω της καινοτομίας· τονίζει την 

ανάγκη υποστήριξης της καινοτομίας στους τομείς της τεχνολογίας και της 

διακυβέρνησης μέσω της διασφάλισης κανονιστικής συνοχής, σαφήνειας και 

κατάλληλου περιθωρίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και παροτρύνει 

την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα ληφθεί ρητά υπόψη στις 

προσεχείς αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας· 

υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας μπορεί να παραγάγει προϊόντα 

υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και κερδοφόρες λύσεις 

βασισμένες στη γνώση" 

2ο μέρος "με στόχο τη σίτιση του αυξανόμενου και ολοένα πιο απαιτητικού παγκόσμιου 

πληθυσμού·" 

 
§ 58 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "στις κλιματολογικά έξυπνες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "περισσότερων" και "και σε ολόκληρο 

τον κόσμο" 

2ο μέρος "περισσότερων" 

3ο μέρος "και σε ολόκληρο τον κόσμο" 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 8 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "ολόκληρης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 24 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ρεαλιστική και κατάλληλη" και 

"ούτως ώστε οι βελτιωτές να μην αποθαρρύνονται, λόγω της πολυπλοκότητας και 

του κόστους της χρήσης άγριου υλικού, όσον αφορά την εισαγωγή νέων 

χαρακτηριστικών, όπως η ανθεκτικότητα σε παράσιτα και ασθένειες, η διατροφική 

αξία και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα" 

2ο μέρος "ρεαλιστική και κατάλληλη" 

3ο μέρος "ούτως ώστε οι βελτιωτές να μην αποθαρρύνονται, λόγω της πολυπλοκότητας και 

του κόστους της χρήσης άγριου υλικού, όσον αφορά την εισαγωγή νέων 

χαρακτηριστικών, όπως η ανθεκτικότητα σε παράσιτα και ασθένειες, η διατροφική 

αξία και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα" 
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S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

§ 27 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καινοτόμο" και "φυτών και ζώων" 

2ο μέρος "καινοτόμο" 

3ο μέρος "φυτών και ζώων" 

 
§ 42 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ουσίες", "συμπεριλαμβανομένων" και 

"προσωρινή έγκριση για χρήση και" 

2ο μέρος "ουσίες", "συμπεριλαμβανομένων" 

3ο μέρος "προσωρινή έγκριση για χρήση και" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 32 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "επιστημονικά" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 70 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "οι αναδυόμενες τεχνολογίες να 

εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται στην ΕΕ, να μην υπονομεύονται από περιττές 

και επαχθείς κανονιστικές ρυθμίσεις και να τους δοθεί η ευκαιρία να αποδείξουν την 

αξία τους και να αποδώσουν οφέλη, δεδομένου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 74 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "βάσει κινδύνου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

Αιτιολογική σκέψη Β 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτιμώμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού θα 

απαιτήσει την αύξηση της παραγωγής και προμήθειας τροφίμων κατά 60% έως 

110%, με βάση μια σειρά εκτιμήσεων που προέρχονται από διαφορετικά μοντέλα 

και παραδοχές, για να καλυφθεί η εν λόγω ζήτηση·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το ένα τρίτο των τροφίμων 

που παράγονται απορρίπτονται, και σε ορισμένους τομείς σχεδόν το 50%, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την 

κάλυψη αυτής της προβλεπόμενης ζήτησης, χωρίς εξάντληση των περιορισμένων 

πόρων, είναι η επινόηση τεχνολογικών λύσεων για την αύξηση της παραγωγής, τη 

βελτίωση των μέσων διανομής και την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων·" 
 

 

15. Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 

μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Έκθεση: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 357, 290, 13 

3 +  

4/ΗΨ + 340, 315, 7 

5 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 329, 307, 24 

4 +  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 325, 334, 5 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 474, 115, 54 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 6, 10, 11, 32, αιτιολογική σκέψη A 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 31 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις «ή τα άτομα με ελάχιστα προσόντα» 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "η παραγωγικότητα της γεωργίας θα 

πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2030, ενώ" και "παράλληλα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να αυξηθεί και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "παραγωγικό και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

§ 33 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "νέες" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 
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EFDD, S&D: 

32 

1ο μέρος "ζητεί την συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών βελτίωσης των φυτών, με τη 

διατήρηση ωστόσο των ευρωπαϊκών τραπεζών σπόρων, γεγονός που έχει ζωτική 

σημασία για την εξασφάλιση της ανάπτυξης νέων και διαφορετικών ποικιλιών με 

υψηλότερες αποδόσεις, μεγαλύτερη διατροφική αξία, μεγαλύτερη αντοχή στις 

ασθένειες των επιβλαβών οργανισμών και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και για 

τη διευκόλυνση της ευρύτερης βιοποικιλότητας·" επισημαίνει ότι οι τεχνικές 

βελτίωσης των φυτών μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για τη μείωση του 

περιβαλλοντικού αντικτύπου της συμβατικής γεωργίας· εφιστά την προσοχή στον 

κίνδυνο εγκλωβισμού στην χημική εξάρτηση όσον αφορά τις νεότερες ποικιλίες·" 

2ο μέρος "αποδοκιμάζει τις υφιστάμενες διοικητικές και κανονιστικές επιβαρύνσεις που 

επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και" 

3ο μέρος "ενθαρρύνει τα κοινοτικά προγράμματα φυτικής βελτίωσης για γεωργικούς 

σκοπούς·" υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να δίδεται η δέουσα προσοχή στην 

έγκριση των νέων ποικιλιών·" 

4ο μέρος "παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων τεχνικών οι οποίες 

έχουν υποστεί την κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, όπου αυτό απαιτείται, και 

συνάδουν απόλυτα με την αρχή της προφύλαξης, και να διασφαλίσει την πρόσβαση 

σε βιολογικά υλικά για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

βελτίωσης, και, τέλος, αναμένει από την Επιτροπή να υποστηρίξει με σθένος τη 

συναφή καινοτομία·" 

5ο μέρος "αποδοκιμάζει την τρέχουσα απόφαση του διευρυμένου συμβουλίου προσφυγών του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) της 25ης Μαρτίου με 

αφορμή τις υποθέσεις G2/12 και G2/13·" 

 
EFDD, ENF, S&D: 

Αιτιολογική σκέψη Α 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων 

Εθνών (FAO) εκτιμά ότι η αναμενόμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 

2050 σε 9.1 δισεκατομμύρια θα απαιτήσει, σύμφωνα με τo σενάριο της συνήθους 

πρακτικής, αύξηση κατά 60 % όσον αφορά τον εφοδιασμό τροφίμων που θα πρέπει 

να είναι ασφαλή και υψηλής ποιότητας και αύξηση κατά 24 % της απόδοσης των 

καλλιεργειών στις ανεπτυγμένες χώρες έως την εν λόγω ημερομηνία, με ταυτόχρονη 

διατήρηση των πόρων για τις μελλοντικές γενιές και πρόληψη της σπατάλης 

τροφίμων και απωλειών, οι οποίες επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν πάνω από το 

ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής·" εκτός από τις λέξεις "αύξηση κατά 60% 

όσον αφορά τον εφοδιασμό τροφίμων που θα πρέπει να είναι ασφαλή και υψηλής 

ποιότητας και αύξηση κατά 24% της απόδοσης των καλλιεργειών στις ανεπτυγμένες 

χώρες έως την εν λόγω ημερομηνία, με" 

2ο μέρος "αύξηση κατά 60 % όσον αφορά τον εφοδιασμό τροφίμων που θα πρέπει να είναι 

ασφαλή και υψηλής ποιότητας και αύξηση κατά 24 % της απόδοσης των 

καλλιεργειών στις ανεπτυγμένες χώρες έως την εν λόγω ημερομηνία, με" εκτός από 

τις λέξεις "κατά 60 %", "κατά 24 %", "στις ανεπτυγμένες χώρες" 

3ο μέρος "κατά 60 %", "κατά 24 %", "στις ανεπτυγμένες χώρες" 

4ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FAO εκτιμά επίσης ότι θα υπάρξει μόνο μια αύξηση 4,3 

% της αρόσιμης γης έως το 2050, πράγμα που θα απαιτήσει καλύτερη διαχείριση 

των φυσικών πόρων για την καταπολέμηση της υποβάθμισης του εδάφους, μεταξύ 

άλλων·" 
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GUE/NGL, EFDD: 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του πληθυσμού, η άνοδος του μέσου 

εισοδήματος και η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς θα οδηγήσουν στην 

αναθεώρηση των διατροφικών προτιμήσεων," 

2ο μέρος "και θα έχουν ιδίως ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για ανακατεργασμένα 

τρόφιμα και για ζωικές πρωτεΐνες, όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα·" 

 


