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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. Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση 

θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0197/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 611, 59, 21 

 

 

 

2. Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα ***I 

Έκθεση: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου - 

Σύνολο αριθ. 1 

80 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-79 επιτροπή  ↓  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 623, 57, 27 

 

 

 

3. Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 

Έκθεση: Brando Benifei (A8-0204/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

αντικατάστασης 

1 ENF ΟΚ - 72, 623, 11 

Ψηφοφορία κατά 

σύνολα 

2-7 εισηγητής ΗΨ + 384, 277, 48 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 512, 177, 18 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 696, 10, 8 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 629, 55, 29 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 622, 79, 12 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 554, 126, 32 

2/ΟΚ + 355, 340, 10 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 557, 141, 15 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 548, 92, 73 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 657, 43, 13 

2 +  

3/ΟΚ + 569, 85, 60 

4/ΟΚ + 529, 121, 65 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 536, 159, 16 

2/ΟΚ + 350, 331, 17 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 525, 178, 11 

2/ΟΚ + 355, 346, 12 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 445, 226, 42 

3 +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 508, 177, 28 

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 509, 175, 26 

2/ΟΚ - 341, 346, 24 

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 573, 110, 30 

2/ΟΚ + 331, 304, 74 

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 54 8 εισηγητής ΗΨ - 325, 354, 32 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 467, 185, 59 

2/ΟΚ - 298, 387, 11 

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 367, 344, 3 

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 280, 378, 56 

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 663, 17, 33 

§ 79 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 567, 131, 12 

§ 84 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 538, 147, 27 

§ 85 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 88 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 613, 80, 19 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 428, 250, 31 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 547, 128, 33 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 625, 46, 38 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 634, 45, 31 

2/ΟΚ + 308, 301, 93 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 360, 320, 32 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 486, 189, 28 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: Αιτιολογικές σκέψεις ΙΑ, ΙΗ, § 65 

PPE: § 45 

ENF: §§ 4 (2ο μέρος), 7, 13, 14, 15, 18, 30 (1ο, 2ο και 3ο μέρος), 36 (2ο μέρος), 38 (2ο 

μέρος), 79, 84, 88, τροπολογία 1 

S&D: Αιτιολογικές σκέψεις ΚΑ, ΚΣΤ, § 31, 32, 45, 46, 54 

EFDD: § 16 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: §§ 44, 64 

GUE/NGL: §§ 16, 33, 36, 44, 54 

PPE: Αιτιολογικές σκέψεις ΣΤ, ΚΣΤ 

EFDD: § 46 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και είναι συμφέρουσα οικονομικά," και 

"ενώ ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά 

στα φορολογικά έσοδα των κρατών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "ευρωπαϊκών" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 5 

1ο μέρος "ζητεί, επίσης, τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων εκτός της επικράτειας της ΕΕ, 

τα οποία θα επιτρέπουν στα πρόσωπα που το δικαιούνται να προσεγγίζουν με 

ασφάλεια τις χώρες υποδοχής," 

2ο μέρος "θα καθιστούν εφικτή τη διαχείριση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και θα 

περιορίζουν τις μαζικές μεταναστευτικές ροές·" 
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§ 21 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που είναι πιθανόν να λάβουν άδεια και 

να βρουν εργασία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 47 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες 

να τους χορηγηθεί διεθνής προστασία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 85 

1ο μέρος "υποστηρίζει την ιδέα δημιουργίας γραφείων υποστήριξης προς τους 

εκπαιδευτικούς, που θα προσφέρουν βοήθεια στην αντιμετώπιση των διαφόρων 

ειδών διαφορετικότητας στην τάξη και στην προώθηση του διαπολιτισμικού 

διαλόγου, καθώς και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση μαθητών που διατρέχουν 

κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης·" 

2ο μέρος "καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες για πολιτική 

εκπαίδευση, και να παράσχουν περαιτέρω ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαιδευτικό 

υλικό, ώστε να διευκρινισθεί ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι τρέπονται σε φυγή 

και να εξευρεθούν τρόποι καταπολέμησης του εξτρεμισμού·" 

 
PPE: 

Αιτιολογική σκέψη ΚΑ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεγάλου" και "οι οποίοι ζουν σε 

καταυλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε επαρκείς ποιοτικούς πόρους και υπηρεσίες για 

την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 15 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και των αιτούντων άσυλο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 31 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " 25 %" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 32 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η άμεση κατανομή πόρων στο πλαίσιο του 

ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα πρέπει, όπου χρειάζεται, να προσαρμόσουν τους σχετικούς 

εθνικούς κανόνες," 

2ο μέρος "προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αιτούντες άσυλο λαμβάνουν ισότιμη 

μεταχείριση με τους υπηκόους της ΕΕ και τρίτων χωρών που έχουν πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας·" 

 
§ 45 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όχι όμως αργότερα από έξι μήνες " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 46 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και στους αιτούντες άσυλο" και 

"επαληθεύοντας ιδίως ότι τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν υπερβολικά περιοριστικούς 

όρους για την πρόσβαση στην απασχόληση, οι οποίοι θα δυσχέραιναν 

αδικαιολόγητα την πρόσβαση στην απασχόληση·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 54 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας για τη 

«μπλε κάρτα»" 

2ο μέρος "προκειμένου να διασφαλίσει την ευρύτερη ευελιξία της για τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας με υψηλά προσόντα που θα δικαιούντο δυνητικά, όπως οι 

υπήκοοι τρίτων χωρών, πρόσβαση στο σύστημα της μπλε κάρτας, συνεκτιμώντας τις 

έκτακτες συνθήκες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι πρόσφυγες και οι 

αιτούντες άσυλο, καθώς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της ΕΕ, με ιδιαίτερη 

έμφαση στο πεδίο εφαρμογής και στους κανόνες της οδηγίας σχετικά με την 

κινητικότητα εντός της ΕΕ·" 

 
§ 58 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τους φορείς επιβολής του νόμου, 

συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρητών εργασίας, τους δικαστές, τους εισαγγελείς 

και τους δικηγόρους" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 61 

1ο μέρος "επισημαίνει την αύξηση της ρητορική μίσους, των αντιμεταναστευτικών 

αισθημάτων και της ξενοφοβικής βίας," 

2ο μέρος "που προέρχεται τόσο από τα θεσμικά όργανα όσο και από τους πολίτες·" 

 
ENF: 

§ 4 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την επείγουσα ανάγκη θέσπισης κοινού 

συστήματος ασύλου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 36 

1ο μέρος "υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση, συγκεκριμένα με την αναθεώρηση του 

κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», προκειμένου να βελτιωθεί η αλληλεγγύη, ο 

επιμερισμός των ευθυνών και η εναρμόνιση των προτύπων προστασίας μεταξύ των 

κρατών μελών·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο που θα είχε η κινητικότητα των προσφύγων 

στην αντιμετώπιση των αναγκών και των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό, καθώς 

και στην ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η ενθάρρυνση των κρατών μελών να 

επιτρέπουν την επανένωση των οικογενειών·" 

3ο μέρος "τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πραγματικά 

ενιαίου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μιας ολοκληρωμένης και 

βιώσιμης πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση στην ΕΕ, η οποία να καλύπτει τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε επίπεδο δεξιοτήτων, τομέας στον οποίο οι 

πολιτικές κοινωνικής και ενεργητικής ένταξης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο·" 
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§ 38 

1ο μέρος "σημειώνει τη δήλωση του Προέδρου Juncker στην ομιλία για την κατάσταση της 

Ένωσης το 2015, κατά την οποία επαναβεβαίωσε ότι υποστηρίζει τη χορήγηση 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους αιτούντες άσυλο όσο διαρκεί η 

διεκπεραίωση των αιτήσεών τους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη 

αποφασιστικότητας της Επιτροπής κατά την εκτέλεση των αποφάσεων που 

λαμβάνονται·" 

2ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να 

κλείσουν τα εσωτερικά τους σύνορα ή να θεσπίσουν προσωρινούς συνοριακούς 

ελέγχους, θέτοντας σε κίνδυνο την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό του χώρου 

Σένγκεν·" 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 30 

1ο μέρος "υπογραμμίζει επίσης ότι τα μέτρα ένταξης και ενσωμάτωσης που απευθύνονται 

στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο δεν πρέπει να αντλούν οικονομικούς 

πόρους που προορίζονται για προγράμματα απευθυνόμενα σε άλλες μειονεκτούσες 

ομάδες," 

2ο μέρος "αλλά καθιστούν αναγκαίες πρόσθετες κοινωνικές επενδύσεις που αντικατοπτρίζουν 

την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα· τονίζει, επιπλέον, ότι οι διαθέσιμοι πόροι της ΕΕ 

θα πρέπει να δαπανώνται με αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο·" 

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή, κατά τον σχεδιασμό αυτών των πολιτικών ένταξης, να 

λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές συνθήκες, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαδικασία ένταξης δεν θα επιδεινώσει την 

κοινωνική και οικονομική κατάσταση των περιοχών υποδοχής·" εκτός από τις 

λέξεις: "να διασφαλίσει ότι" και "δεν θα επιδεινώσει την κοινωνική και οικονομική 

κατάσταση" 

4ο μέρος "να διασφαλίσει ότι" και " δεν θα επιδεινώσει την κοινωνική και οικονομική 

κατάσταση " 
 

 

4. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και 

εταιρική ευθύνη 

Έκθεση: Eleonora Forenza (A8-0217/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 383, 276, 53 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 367, 288, 52 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 623, 62, 25 

§ 11, point a § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 308, 394, 6 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 334, 361, 18 

2/ΟΚ ↓  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 372, 304, 33 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 361, 312, 27 

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 292, 366, 50 

3 -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 338, 367, 1 

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 556, 103, 53 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: Αιτιολογικές σκέψεις Γ, ΣΤ, §§ 7, 8 

S&D: § 18 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

PPE: § 18 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 6 

1ο μέρος "τονίζει ότι το μακροχρόνιο ιστορικό της ΕΕ όσον αφορά την ενασχόληση με 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο της εμπορικής διπλωματίας 

της υπερέχει ήδη έναντι άλλων μειζόνων παγκόσμιων εμπορικών παραγόντων·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις των εμπορικών μας εταίρων για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα αποτελούν σταθερή βάση συνεχιζόμενου διαλόγου, συνεργατικών 

διαδικασιών και προοδευτικών βελτιώσεων σε μακροπρόθεσμη βάση·" 

 
§ 8 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν την ευημερία 

στις φτωχότερες χώρες·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια διόλου αμελητέα σχέση μεταξύ της αυξημένης 

ευημερίας και της καλύτερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 

κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ισχυρής 

προστασίας του περιβάλλοντος·" 

 
§ 18 

1ο μέρος "ζητεί σθεναρά να καταστούν δεσμευτικές και να πραγματοποιούνται σε πρώιμο 

στάδιο εκτιμήσεις αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα και εκτιμήσεις 

αντικτύπου στη βιωσιμότητα, για την προετοιμασία των διαπραγματευτικών 

θέσεων" 

2ο μέρος " πριν από το στάδιο της διατύπωσής τους· " 

 
PPE: 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να λείπει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τον 

τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους στον 

τομέα των ΑΔ σε σχέση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει, μαζί με τον δημόσιο τομέα, να 

συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες πρέπει να 

ενεργούν με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι νέας γενιάς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν 

κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των οποίων ζητείται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δεσμεύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τη 

διασφάλιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια 

αυτά έχουν επιδείξει διαφορές στο επίπεδο φιλοδοξίας τους στις διαδοχικές 

εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενθαρρύνεται να 

επιδιώξει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας·" 

 
GUE/NGL: 

Αιτιολογική σκέψη ΚΑ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και οι φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ALDE, PPE: 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεγάλη" και "λόγω των σημερινών 

προτύπων παραγωγής," 

2ο μέρος "μεγάλη" 

3ο μέρος "λόγω των σημερινών προτύπων παραγωγής," 
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§ 11, στοιχείο α 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "διαπραγματεύσεις σχετικά με τις" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

5. Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο 

και τις επενδύσεις 

Έκθεση: Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

αντικατάστασης 

1 Verts/ALE  -  

Πρόταση ψηφίσματος 

αντικατάστασης 

2 GUE/NGL  -  

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 522, 164, 26 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 319, 340, 47 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 313, 348, 45 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 671, 11, 28 

2/ΟΚ - 151, 525, 34 

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 297, 383, 26 

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 513, 152, 48 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 412, 292, 8 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 538, 146, 28 

2/ΟΚ + 566, 80, 62 

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 549, 77, 83 

2/ΟΚ - 111, 362, 238 

§ 78 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 79 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 83 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 87 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 92 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

Αιτιολογική σκέψη B § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 455, 204, 50 

2/ΟΚ - 292, 379, 25 

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 534, 146, 30 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: §§ 30, 50, 68, 73, Αιτιολογική σκέψη Δ 

Verts/ALE: § 5 (2ο μέρος), § 48 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: §§ 29, 56, 73 

ECR: §§ 79, 87 

S&D: § 50, Αιτιολογικές σκέψεις B, Δ, ΙΔ 

ALDE: §§ 28, 92, Αιτιολογικές σκέψεις Δ, Ι 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "χωρίς να αμφισβητείται η συμβολή των 

ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών στην οικονομική ανάπτυξη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η ρυθμιστική συνεργασία στο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΘ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και οι αναπτυσσόμενες χώρες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 24 

1ο μέρος "αντιλαμβάνεται ότι η διεθνοποίηση του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής έχει 

συμβάλει στη διάνοιξη νέων διαύλων οικονομικής ανάπτυξης και νέων, με βάση την 

απασχόληση, δρόμων εξόδου από τη φτώχεια για εκατοντάδες εκατομμύρια 

ανθρώπους·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, περίπου 780 εκατομμύρια απασχολούμενων 

γυναικών και ανδρών δεν κερδίζουν αρκετά ώστε να απαλλαγούν από την φτώχεια· 

υπογραμμίζει ότι η επέκταση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (GVCs) δημιουργεί 

ευκαιρίες απασχόλησης αλλά η ανεπαρκής εφαρμογή των υφιστάμενων εργατικών 

νόμων και των προτύπων ασφάλειας στην εργασία στις χώρες εφοδιασμού 

παραμένει μείζον θέμα, παρόλο που θεσπίστηκαν για την προστασία των 

εργαζομένων από εξαντλητικές ώρες εργασίας και απαράδεκτες συνθήκες· 

επισημαίνει ότι οι GVCs έχουν επίσης ενθαρρύνει ορισμένους προμηθευτές να 

αγνοούν την εργατική νομοθεσία, να μεταφέρουν τις οικονομικές τους 

δραστηριότητες εκτός ΕΕ και να προσλαμβάνουν εργαζόμενους που καλούνται να 

εργαστούν υπό απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες, με εξαντλητικά ωράρια και 

χωρίς αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· υπενθυμίζει ότι αυτές οι 

πρακτικές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για όσους προμηθευτές τηρούν την 

εργατική νομοθεσία και τα διεθνή εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και για 

όσες κυβερνήσεις επιθυμούν να βελτιώσουν μισθούς και συνθήκες διαβίωσης· καλεί 

την Επιτροπή να μελετήσει τον αντίκτυπο από την αύξηση των GVCs και να 

υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των σχετικών προϋποθέσεων σε 

στενή συνεργασία με τη ΔΟΕ και τον ΟΟΣΑ· επισημαίνει ότι η περαιτέρω ένταξη 

της ΕΕ στις GVCs πρέπει να εμφορείται από τις δίδυμες αρχές της προστασίας του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού και ρυθμιστικού μοντέλου και της διαφύλαξης και 

δημιουργίας βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρεπούς απασχόλησης στην 

ΕΕ και στους εταίρους της· αναγνωρίζει ότι με την παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων 

αξίας αυξάνεται το στοιχείο των εισαγωγών τόσο της εγχώριας παραγωγής όσο και 

των εξαγωγών, καθιστώντας υψηλότερο με τον τρόπο αυτόν το κόστος των 

προστατευτικών μέτρων·" 
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Verts/ALE: 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική (ΚΕΠ) έχει υποστεί βαθιές 

αλλαγές από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και έπειτα, τον 

Δεκέμβριο του 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δεν διεξάγεται σε 

συνθήκες απομόνωσης αλλά διασυνδέεται και αλληλεπιδρά με πολλούς άλλους 

τομείς πολιτικής·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για εμπορικές και επενδυτικές 

συμφωνίες δεν πρέπει να περιοριστούν στην απλή περικοπή των δασμών, δεδομένου 

ότι πολυσύνθετες προκλήσεις τίθενται σήμερα στον κανονιστικό τομέα και στη 

σύγκλιση των διεθνών προτύπων·" 

 
§ 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, 

συμβάλλει στην αύξηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 48 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να ακολουθούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μια 

εξατομικευμένη περιφερειακή εμπορική στρατηγική και να διασφαλίζεται πλήρης 

συμβατότητα με την περιφερειακή ολοκλήρωση – ιδίως έναντι της Ασίας, της 

Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής," 

2ο μέρος "οι οποίες, χωρίς να θίγεται η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, έχουν 

αναγνωριστεί από την Επιτροπή ως περιφέρειες καίριας σημασίας για τα ευρωπαϊκά 

οικονομικά συμφέροντα· καλεί, στη συνάρτηση αυτή, την Επιτροπή να ξεκινήσει 

άμεσα διαπραγματεύσεις για μια επενδυτική συμφωνία με την Ταιβάν· υπενθυμίζει 

ότι η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική είναι φυσικοί σύμμαχοι, με συνολικό 

πληθυσμό ενός δισεκατομμυρίου που παράγει το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ· 

επισημαίνει ότι το δυναμικό αυτής της εταιρικής σχέσης έχει τύχει ανεπαρκούς 

αξιοποίησης· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η νέα στρατηγική για το εμπόριο 

και τις επενδύσεις της Επιτροπής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Λατινική Αμερική· 

καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την τρέχουσα δυναμική των εμπορικών 

διαπραγματεύσεων με την Mercosur προκειμένου να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη, 

ισόρροπη και φιλόδοξη συμφωνία· στηρίζει την επικαιροποίηση των συμφωνιών με 

το Μεξικό και τη Χιλή· ζητεί να δοθεί περαιτέρω ώθηση στη διαπραγμάτευση των 

συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και 

επισημαίνει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με την 

Ινδία, με δεδομένο το τεράστιο δυναμικό της αγοράς αυτής· παροτρύνει την 

Επιτροπή να επανενεργοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Μαλαισία και να 

ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία το συντομότερο δυνατόν μετά την 

ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών συζητήσεων για μια ολοκληρωμένη 

συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης·" 

 
ECR: 

§ 18 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα 

και να" και "και να αποτελέσει η γενική διάταξη επίλυσης διαφορών της συμφωνίας 

έσχατη λύση για τη διευθέτηση των διαφορών με δυνατότητα επιβολής οικονομικών 

κυρώσεων" 

2ο μέρος "πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και να" 

3ο μέρος "και να αποτελέσει η γενική διάταξη επίλυσης διαφορών της συμφωνίας έσχατη 

λύση για τη διευθέτηση των διαφορών με δυνατότητα επιβολής οικονομικών 

κυρώσεων" 
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§ 43 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αποτελούν απλώς την δεύτερη καλύτερη 

επιλογή," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 51 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς της", "επειγόντως" και "στη βάση της θέσης του 

Κοινοβουλίου" 

2ο μέρος "και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της" 

3ο μέρος "επειγόντως" και "στη βάση της θέσης του Κοινοβουλίου" 

 
§ 68 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να 

είναι πλήρως συμβατό με την έννομη τάξη της ΕΕ, των αρμοδιότητα των 

δικαστηρίων της ΕΕ ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα με τους κανόνες 

ανταγωνισμού της ΕΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 83 

1ο μέρος "τονίζει ότι η βελτίωση, η εναρμόνιση και η αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των 

τελωνειακών διαδικασιών στην Ευρώπη και στο εξωτερικό συμβάλουν τόσο στην 

διευκόλυνση του εμπορίου και στην συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις όσο 

και στη λήψη μέτρων κατά της εισαγωγής παράνομων εμπορευμάτων και 

εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης στην ενιαία αγορά, τα οποία υπονομεύουν 

την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τους 

καταναλωτές της ΕΕ· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει την 

συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών·" 

2ο μέρος "απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν στην 

σύσταση μιας ενιαίας τελωνειακής υπηρεσίας της ΕΕ, με σκοπό μια πιο 

αποτελεσματική εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών σε ολόκληρο 

το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ·" 

 
§ 92 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργούν διεξοδική εκ των προτέρων 

και εκ των υστέρων ανάλυση βάσει εκτιμήσεων αντικτύπου ανά τομέα και 

περιφέρεια για όλες τις εμπορικές συμφωνίες και τα σχετικά νομοθετικά μέτρα, 

ώστε να προβλέπουν εγκαίρως τις αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας της 

Ένωσης και να βρίσκουν πιο εξελιγμένους τρόπους για τη θέσπιση 

αντισταθμιστικών μέτρων που θα επαναφέρουν σε τροχιά ανάπτυξης βιομηχανικούς 

κλάδους και περιφέρειες που υστερούν, με στόχο να επιτευχθεί μια δικαιότερη 

κατανομή και μια ευρύτερη διαστρωμάτωση των οφελών από το εμπόριο· 

επισημαίνει στη συνάρτηση αυτή ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 

ταμεία και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορούν να διαδραματίσουν ανεκτίμητο ρόλο·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα 

μπορούσε επίσης να αποτελέσει σημαντικό μέσο, εάν μετασχηματιστεί κατά τρόπο 

ώστε να χρηματοδοτείται επαρκώς με στόχο να παρέχει συνδρομή τόσο σε 

επιχειρήσεις και παραγωγούς της ΕΕ που έχουν πληγεί από τις εμπορικές κυρώσεις 

εις βάρος τρίτων χωρών όσο και σε εργαζόμενους σε ΜΜΕ που πλήττονται άμεσα 

από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης·" 
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ALDE: 

§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ότι συνεπώς η στρατηγική πρέπει να 

επικεντρωθεί περισσότερο στο ρόλο του τομέα της μεταποίησης στο πλαίσιο της 

ΚΕΠ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 54 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ότι ο μεταποιητικός τομέας της ΕΕ 

συχνά αντιμετωπίζεται ως λιγότερο σημαντικός από τον τομέα των υπηρεσιών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 78 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πιστεύει ότι οι πολιτικές για τις 

δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη Σύμβαση αριθ. 94 της 

ΔΟΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 25 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που υπερβαίνουν τις υφιστάμενες μη 

δεσμευτικές υποχρεώσεις " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 46 

1ο μέρος "θεωρεί ότι είναι πρωτίστως αναγκαίο να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη 

επικύρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων που έχουν συναφθεί επιτυχώς· ζητεί 

ειδικότερα τη σύναψη συμφωνιών με τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη προκειμένου 

να εξασφαλιστεί το άνοιγμα δύο μεγάλων αγορών οι οποίες θα έχουν ζωτική 

σημασία για τα μελλοντικά συμφέροντα των επιχειρήσεων της ΕΕ· ζητεί να 

διεξαχθεί ενημερωμένος διάλογος σε ολόκληρη την ΕΕ" 

2ο μέρος "στη διάρκεια πολιτικών συζητήσεων στο πλαίσιο ψηφοφοριών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στα εθνικά νομοθετικά όργανα·" 

 
§ 71 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά δημόσιους 

πόρους, πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης " 

2ο μέρος "υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία των ιδρυμάτων 

αναπτυξιακής χρηματοδότησης (ΙΑΧ), οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

(ΣΔΙΤ) πρέπει να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις χρηματικές ροές, τη 

βιωσιμότητα του χρέους και την προστιθέμενη αξία των σχεδίων τους για την 

αειφόρο ανάπτυξη·" 

 
ECR, PPE: 

§ 19 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού ο 

οποίος θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ζητεί από την Επιτροπή να κινεί έρευνα 

σχετικά με παραβιάσεις από τρίτο μέρος υποχρεώσεών του που απορρέουν από 

ρήτρα περί ουσιωδών στοιχείων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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GUE/NGL, S&D: 

§ 30 

1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "TRIPS-plus" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 73 

1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τα ζωντανά ζώα" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
ECR, ALDE: 

§ 45 

1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προτού ξεκινήσουν νέες 

διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Η αιτιολογική σκέψη Ι μεταφέρεται μετά την αιτιολογική σκέψη ΙΑ.  

Η αιτιολογική σκέψη Κ μεταφέρεται μετά την αιτιολογική σκέψη ΙΖ. 
 

 

6. Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 

Έκθεση: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 416, 266, 30 

3/ΟΚ + 608, 73, 31 

4/ΟΚ + 383, 298, 26 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 369, 304, 32 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 422, 264, 22 

2 +  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 363, 313, 36 

3 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 408, 229, 73 

§ 77 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 81 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 386, 292, 31 

§ 82 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 350, 336, 21 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 83 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 105 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 675, 10, 22 

2/ΟΚ + 541, 154, 7 

§ 109 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 546, 149, 12 

§ 110 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 542, 149, 17 

2 +  

§ 112 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 113 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 115 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 557, 129, 21 

Αιτιολογική σκέψη B § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ - 310, 337, 50 

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΓ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 504, 30, 148 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: §§ 105, 109, 115 

ECR: §§ 24 (2ο μέρος), 25 (2ο, 3ο και 4ο μέρος), 68 (2ο μέρος), 82 (2ο μέρος), 110 (1ο 

μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 28 

Verts/ALE: Αιτιολογική σκέψη ΚΓ, §§ 41, 109, 115 

PPE: Αιτιολογική σκέψη ΚΓ 

ENF: §§ 83, 112, 113 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ALDE: 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στη 

δικαιοσύνη είναι από προβληματική έως ανύπαρκτη για την πλειονότητα του 

παγκόσμιου πληθυσμού·" εκτός από τις λέξεις: "για την πλειονότητα του 

παγκόσμιου πληθυσμού" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες λιγότερο από το ένα τοις εκατό των 

εγκλημάτων διώκεται αποτελεσματικά·" με τις λέξεις: "για την πλειονότητα του 

παγκόσμιου πληθυσμού" 

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και η έλλειψη ικανοτήτων εξακολουθεί να 

αποτελεί μείζον πρόβλημα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών σε πολλές 

χώρες·" 

 
Verts/ALE: 

§ 28 

1ο μέρος "τονίζει ότι η σαφής σύνδεση μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 

σεξουαλική εκμετάλλευση και της πορνείας," 

2ο μέρος "επιτάσσει τη λήψη μέτρων προκειμένου να σταματήσει η ζήτηση για πορνεία·" 

 
§ 81 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς στο στάδιο της διέλευσης δεν 

έχει ακόμα ξεκινήσει η εκμετάλλευση των θυμάτων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 105 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό την 

καταπολέμηση κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων και με ιδιαίτερη προσοχή στη 

διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της εμπορίας, για την καταπολέμηση ειδικά των 

παιδικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και των κοριτσιών 

και του σεξουαλικού τουρισμού·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 

εντείνουν τη δράση τους στο πλαίσιο της διαδικασίας του Χαρτούμ, μέσω της 

αύξησης του αριθμού των συγκεκριμένων προγραμμάτων προς υλοποίηση και της 

ενεργού συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού κρατών." 

 
PPE: 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "αδιέξοδα" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 9 

1ο μέρος "τονίζει ότι η ζήτηση για σεξουαλικές υπηρεσίες σε αναπτυγμένες χώρες 

ενεργοποιεί την πρακτική της εμπορίας ανθρώπων από αναπτυσσόμενες χώρες, 

θέτοντας άτομα σε ευάλωτη θέση, όπως τις γυναίκες και τα κορίτσια·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τη γνώση χρήσης των υπηρεσιών 

θύματος εμπορίας ανθρώπων·" 

 
§ 60 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγεία," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 69 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εφόσον μια τέτοια πράξη διαπράττεται 

εκτός του κράτους μέλους ή/και εκτός της ΕΕ," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

§ 25 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "νομικά δεσμευτικής" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 82 

1ο μέρος "υπογραμμίζει τις πολυάριθμες προκλήσεις που συνδέονται με τη διασυνοριακή 

μετανάστευση εργατικού δυναμικού, ιδίως τον κίνδυνο να καταστούν οι μετανάστες 

παράνομοι και να στερηθούν τα πιο θεμελιώδη δικαιώματά τους·" 

2ο μέρος "ζητεί να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη διασυνοριακή μετανάστευση εργατικού 

δυναμικού τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί 

και να επισημοποιηθεί η νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού·" 

 



P8_PV(2016)07-05(VOT)_EL.doc 25 PE 586.881 

§ 110 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να βρει απτές λύσεις όσον αφορά τη νόμιμη, μη ενέχουσα 

εκμετάλλευση και ασφαλή είσοδο των μεταναστών και των προσφύγων στην ΕΕ·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην ΕΕ ότι πρέπει να συμμορφωθούν με το 

διεθνές δίκαιο, μέσω της συμπερίληψης της αρχής της μη επαναπροώθησης σε όλες 

τις πολιτικές τους και ιδίως στις πολιτικές μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι το 

κράτος υποδοχής και το κράτος προέλευσης πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή 

εθελοντική επιστροφή των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, και ότι πρέπει να 

παρέχονται νόμιμες εναλλακτικές λύσεις αντί του επαναπατρισμού στην περίπτωση 

που ο επαναπατρισμός ενέχει κινδύνους για τη ασφάλεια των εν λόγω ατόμων και/ή 

την ασφάλεια της οικογένειάς τους· υποστηρίζει ότι τα κράτη υποδοχής και 

προέλευσης πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας και 

επανένταξης στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, άμα τη επιστροφή τους·" 

 
GUE/NGL: 

§ 77 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

συνοριοφυλάκων, υπαλλήλων μετανάστευσης και ασύλου, ερευνητών στο πλαίσιο 

ποινικών διώξεων," και "καλεί την ΕΕ να αναπτύξει περιφερειακή προσέγγιση, 

εστιάζοντας στις «διαδρομές» της εμπορίας ανθρώπων προκειμένου να 

προσφέρονται ειδικές απαντήσεις σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με το είδος 

εκμετάλλευσης " 

2ο μέρος "μεταξύ άλλων σε επίπεδο συνοριοφυλάκων, υπαλλήλων μετανάστευσης και 

ασύλου, ερευνητών στο πλαίσιο ποινικών διώξεων," 

3ο μέρος "καλεί την ΕΕ να αναπτύξει περιφερειακή προσέγγιση, εστιάζοντας στις 

«διαδρομές» της εμπορίας ανθρώπων προκειμένου να προσφέρονται ειδικές 

απαντήσεις σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με το είδος εκμετάλλευσης " 

 
PPE, ECR: 

§ 24 

1ο μέρος "Θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν το διάλογο και τις εταιρικές 

σχέσεις πολλών ενδιαφερομένων ώστε να έρθουν σε επαφή οι επιχειρήσεις, οι 

ειδικοί στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και οι ΜΚΟ και να διεξαγάγουν 

από κοινού δράσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων και για να εξασφαλίσουν τη 

διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 

βασικών εργασιακών δικαιωμάτων τους· καλεί τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν 

νομικά μέτρα που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα των 

προϊόντων της αλυσίδας εφοδιασμού και ζητεί από τις εταιρείες να δημοσιοποιούν 

τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να εξαλείψουν την ανθρώπινη εμπορία από 

τις αλυσίδες εφοδιασμού τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εμπλακούν 

ενεργά με τις δραστηριότητες εθνικών και διεθνών εταιρειών" 

2ο μέρος "ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει" 

3ο μέρος "εμπορία ανθρώπων" 

4ο μέρος "κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού τους, μεταξύ άλλων για 

συνδεδεμένες εταιρείες και υπεργολάβους·" 
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§ 68 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν 

τείχη προστασίας μεταξύ των μεταναστευτικών αρχών και των επιθεωρήσεων 

εργασίας," και "ώστε να ενθαρρύνουν τα θύματα να υποβάλλουν καταγγελίες και 

να" 

2ο μέρος "καλεί τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν τείχη προστασίας μεταξύ των 

μεταναστευτικών αρχών και των επιθεωρήσεων εργασίας," 

3ο μέρος "ώστε να ενθαρρύνουν τα θύματα να υποβάλλουν καταγγελίες και να" 

 
ALDE, Verts/ALE: 

§ 44 

1ο μέρος: "τονίζει ότι η αγορά ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κυττάρων είναι παράνομη·" 

2ο μέρος: "επισημαίνει ότι τα άτομα που είναι θύματα εμπορίας με σκοπό την αφαίρεση 

οργάνων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, ότι συχνά δεν έχουν συνείδηση των 

μακροπρόθεσμων εξουθενωτικών ιατρικών συνεπειών της αφαίρεσης οργάνων και 

της έλλειψης μετεγχειρητικής περίθαλψης, καθώς και των ψυχολογικών επιπτώσεων 

της επέμβασης· ζητεί την ανάληψη καλύτερα στοχευμένων πρωτοβουλιών 

ευαισθητοποίησης για να δοθεί έμφαση στις επιβλαβείς συνέπειες της πώλησης 

οργάνων, ιδίως μεταξύ των φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων ατόμων που 

μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να πληρώσουν το τίμημα της πώλησης των οργάνων 

τους προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση·" 

 
Αιτιολογική σκέψη B 

1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καταναγκαστική" και "ή 

αναπαραγωγικής" 

2ο μέρος: "καταναγκαστική" 

3ο μέρος: "ή αναπαραγωγικής" 

 


