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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 + εγκρίνεται
 - απορρίπτεται
 ↓ καταπίπτει
 Α αποσύρεται
 ΟΚ (..., …, ...) 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
38+ βουλευτές χαμηλό ελάχιστο όριο (τουλάχιστον 38 βουλευτές)
76+ βουλευτές μέσο ελάχιστο όριο (τουλάχιστον 76 βουλευτές)
151+ βουλευτές υψηλό ελάχιστο όριο (τουλάχιστον 151 βουλευτές)

ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Έκθεση: Richard Corbett (A8-0462/2018) (Απαιτείται πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο για το κείμενο του Κανονισμού και απλή πλειοψηφία για τις ερμηνείες και την πρόταση 
απόφασης.)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

επιτροπή +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 617, 27, 6

2/ΜΨ + 380, 224, 26

20 επιτροπή

3/ΜΨ + 396, 220, 21

35 επιτροπή OK + 454, 186, 6

36 επιτροπή OK + 449, 193, 3

37 επιτροπή OK + 473, 145, 31

38 επιτροπή OK + 466, 172, 7

39 επιτροπή OK + 453, 180, 4

41Δ επιτροπή OK + 453, 185, 5

42 επιτροπή OK + 469, 153, 23

43 επιτροπή OK + 493, 143, 8

44 επιτροπή OK + 487, 144, 16

54 επιτροπή OK + 484, 148, 10

55 επιτροπή OK + 510, 128, 10

ψ.τμ.

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
χωριστή ψηφοφορία

63 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

5Δ επιτροπή χ.ψ. +Άρθρο 11 § 3
εδάφιο 2

83 + των 38 
βουλευτών

↓

9 επιτροπή χ.ψ. +

10 επιτροπή OK + 523, 103, 11

80 ENF OK ↓

11 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 509, 134, 3

68 S&D ΗΨ - 350, 266, 28

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 622, 16, 8

Άρθρο 11 μετά την § 3

13 επιτροπή

2/ΟΚ + 493, 111, 26

Μετά το άρθρο 11 75 PPE +

Άρθρο 32 § 1, 
ερμηνεία και μετά το 

εδάφιο 1

86 + 
87Δ

S&D, ALDE, 
PPE

OK - 354, 267, 27

Άρθρο 32 § 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

OK + 457, 179, 10

81 GUE/NGL OK - 142, 493, 4

73 EFDD OK - 119, 524, 5

30 επιτροπή +

Άρθρο 130 § 3

32Δ επιτροπή +

40 επιτροπή OK + 472, 172, 6

74 EFDD OK ↓

Άρθρο 130β § 2

79 EFDD OK ↓

Άρθρο 180α §§ 2, 3 84Δ + 
85Δ

Verts/ALE OK - 340, 285, 18

Άρθρο 211 § 8 76 PPE +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά το άρθρο 228 89αναθ
.

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

OK + 391, 236, 18

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης OK + 496, 114, 33

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD: τροπολογίες 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: τροπολογίες 86, 87
GUE/NGL: τροπολογίες 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: τροπολογίες 13, 20 (§§ 3, 4), 84, 85, 89
ENF: τροπολογίες 10, 80
PPE: τροπολογία 20 (§§ 3, 4)

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: τροπολογίες 5, 9, 10, 11

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
GUE/NGL:
τροπολογία 63
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "το ίδιο ή"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
τροπολογία 13
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Οι βουλευτές δεν μπορούν να 

εκλεγούν σε αξίωμα του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, να οριστούν εισηγητές ή 
να συμμετάσχουν σε επίσημη αντιπροσωπεία ή σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, 
εάν δεν έχουν υπογράψει τη δήλωση που αφορά τον εν λόγω κώδικα."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ALDE, PPE:
τροπολογία 20
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις παραγράφους 3 και 4
2ο μέρος παράγραφος 3
3ο μέρος παράγραφος 4

Διάφορα
Οι τροπολογίες 77, 78 και 82 χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές.
Οι τροπολογίες 69, 70 και 72 αποσύρθηκαν.
Οι μυστικές ψηφοφορίες ζητήθηκαν από την Ομάδα ΡΡΕ.
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2. Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας: συμπερίληψη του δήμου Campione d’Italia και 
των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 
***I

Έκθεση: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 1 επιτροπή OK + 520, 29, 48

3. Κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα 
έτη 2019 και 2020 ***I

Έκθεση: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 605, 36, 7

4. Προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για 
τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *

Έκθεση: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 616, 17, 14

5. Προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 
για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *

Έκθεση: Mary Honeyball (A8-0452/2018)
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 613, 17, 15

6. Προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά 
θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *

Έκθεση: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 617, 16, 15

7. Προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης 
του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *

Έκθεση: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 618, 15, 16

8. Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, της Γροιλανδίας και της 
Δανίας *

Έκθεση: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 566, 40, 41

9. Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης
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Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 509, 88, 46

10. Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu ***I

Έκθεση: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 46αναθ
.

επιτροπή OK + 568, 53, 25

11. Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (κανονισμός 
ΑΕΕ) ***I

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 2 επιτροπή OK + 567, 45, 37

12. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη 
ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0073/2019

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0073/2019
(επιτροπή ENVI)
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 414, 193, 36

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ENF:τελική ψηφοφορία

13. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος 
αραβόσιτος 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0074/2019

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0074/2019
(επιτροπή ENVI)

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 385, 204, 55

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ENF:τελική ψηφοφορία

14. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος 
αραβόσιτος MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0075/2019

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0075/2019
(επιτροπή ENVI)

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 391, 204, 47

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ENF:τελική ψηφοφορία
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15. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο 
βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0076/2019

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0076/2019
(επιτροπή ENVI)

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 465, 122, 55

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ENF:τελική ψηφοφορία

16. Κατάσταση στη Βενεζουέλα

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, 
B8-0087/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0082/2019 (PPE, S&D, ECR, ALDE)

Μετά την § 4 § PPE + προφορική 
τροπολογία

Μετά την § 5 3 ENF -

4 ENF -Μετά την § 6

5 ENF -

Αιτιολογική σκέψη Ζ 1 ENF -

Μετά την αιτιολογική  
σκέψη Ζ

2 ENF -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 439, 104, 88

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓



P8_PV-PROV(2019)01-31(VOT)_EL.docx 10 PE 634.455

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL, PPE: τελική ψηφοφορία

Διάφορα
Ο Esteban González Pons πρότεινε την ακόλουθη προφορική τροπολογία με στόχο την προσθήκη 
νέας παραγράφου μετά την § 4:
"καταδικάζει την κράτηση διαφόρων δημοσιογράφων που καλύπτουν την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους·"

Η Elena Valenciano (Ομάδα S&D) συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-
0082/2019.

17. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού

Έκθεση: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 579, 26, 29

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 296, 308, 21

Μετά την § 2 3 PPE OK + 318, 303, 9

4 PPE ΗΨ + 482, 123, 19

ψ.τμ.

1 ↓

2 ↓

3 ↓

§ 3

§ αρχικό 
κείμενο

4 ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

5 ↓

6 ↓

ψ.τμ.

1 +

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2 -

5 PPE +

ψ.τμ.

1 ↓

2 ↓

§ 26

§ αρχικό 
κείμενο

3 ↓

ψ.τμ.

1 +

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 31 9 EFDD OK - 184, 403, 33

§ 32 6 GUE/NGL -

§ 38 7 GUE/NGL -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 559, 47, 21

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 339, 264, 15

ψ.τμ.

1 +

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2 -

Μετά την § 49 8 GUE/NGL -

Μετά την § 64 1 EFDD OK - 223, 321, 79

§ 76 § αρχικό ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 +κείμενο

2 -

ψ.τμ.

1 +

§ 78 § αρχικό 
κείμενο

2 -

ψ.τμ.

1 +

§ 82 § αρχικό 
κείμενο

2 -

Αιτιολογική σκέψη Ε 2 PPE OK - 288, 312, 22

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 468, 66, 66

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD: τροπολογίες 1, 9
Verts/ALE: τροπολογίες 2, 3, 9, §§ 2, 40

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 2
1ο μέρος "επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τον διαρθρωμένο διάλογο με την αρμόδια για 

τον ανταγωνισμό Επίτροπο και τις προσπάθειες της Επιτροπής να διατηρήσει στενή 
συνεργασία με τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου και την ομάδα 
εργασίας της για την πολιτική ανταγωνισμού· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί βασικό στοιχείο για τον 
δημοκρατικό έλεγχο· υπενθυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο 
συμμετέχει, μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, στη διαμόρφωση του 
πλαισίου κανόνων ανταγωνισμού, για παράδειγμα στην πρόταση οδηγίας ΕΔΑ+· 
σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαθέτει εξουσίες συναπόφασης για τη 
διαμόρφωση του πλαισίου των κανόνων ανταγωνισμού και θεωρεί λυπηρό το 
γεγονός ότι η δημοκρατική διάσταση αυτού του τομέα πολιτικής της Ένωσης δεν 
ενισχύθηκε στις πρόσφατες τροποποιήσεις των Συνθηκών·"

2ο μέρος "ζητεί, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως οι Συνθήκες·»

§ 4
1ο μέρος "σημειώνει ότι η Επιτροπή υπέβαλε το 2018 νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση 

του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), το οποίο θα είναι 
ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο·"
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2ο μέρος "τονίζει ότι αρχική πηγή έμπνευσης για αυτή τη νομοθετική πρόταση ήταν ο 
αμερικανικός επιχειρηματικός κολοσσός χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
BlackRock, που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο κεφάλαιο στοιχείων ενεργητικού και 
του οποίου περίπου τα δύο τρίτα της, αξίας 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, 
αυτοκρατορίας του βασίζονται σε συντάξεις, και ότι η πρόταση έγινε από την 
Επιτροπή μετά από σημαντικές προσπάθειες άσκησης πίεσης από την BlackRock· 
διαπιστώνει, επίσης, ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία ότι 
πολύ μεγάλοι διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού, όπως η BlackRock, 
παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό σε πραγματικές αγορές και μεταξύ εταιρειών· 
ζητεί από την Επιτροπή να επιδεικνύει ιδιαίτερη επαγρύπνηση στο θέμα των 
κινδύνων δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προϊόντων·"

§ 28
1ο μέρος "σημειώνει την απόφαση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού, Margrethe Vestager, 

σχετικά με την έρευνα που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στη McDonalds, από την 
οποία προέκυψε ότι η μη φορολόγηση ορισμένων κερδών της McDonalds στο 
Λουξεμβούργο δεν συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση· εκτιμά ότι η ισχύουσα 
ενωσιακή ρύθμιση δεν είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη 
διπλή μη φορολόγηση"

2ο μέρος "και να βάλει τέλος στην κούρσα μείωσης των φόρων των εταιρειών·"

§ 40
1ο μέρος "υπογραμμίζει την εκτεταμένη συγκέντρωση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, 

στο πλαίσιο της οποίας ορισμένες εταιρείες διαμορφώνουν ολιγοπώλιο στην 
παγκόσμια αγορά σπόρων και φυτοφαρμάκων, εις βάρος αφενός των καταναλωτών, 
των αγροτών, και, αφετέρου, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας·"

2ο μέρος "επισημαίνει ότι μια διάρθρωση αυτού του είδους θα έχει ως αποτέλεσμα οι γεωργοί 
να καταστούν, τεχνολογικά και οικονομικά, ακόμη πιο εξαρτημένοι από έναν μικρό 
αριθμό παγκοσμίως ολοκληρωμένων πλατφορμών ενιαίας αγοράς, να παράγουν 
μικρή ποικιλία σπόρων, να απομακρυνθούν, όσον αφορά τις δραστηριότητες 
καινοτομίας, από ένα παραγωγικό μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα και, τελικά, λόγω περιορισμένου ανταγωνισμού, να παράγουν 
λιγότερη καινοτομία και τελικά προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας· καλεί την 
Επιτροπή, δεδομένης της μείωσης των γεωργικών εισοδημάτων που πλήττουν ιδίως 
τους μικροκαλλιεργητές, να προσανατολίσει την παρέμβασή της στη διασφάλιση 
αξιοπρεπών εισοδημάτων για τους αγρότες, ιδίως τους μικρούς και τους μεσαίους 
καλλιεργητές·"

§ 41
1ο μέρος "θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ένας πιο ενδελεχής έλεγχος από την Επιτροπή όσον 

αφορά τη χρήση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον γεωργικό τομέα·"
2ο μέρος "σημειώνει ότι η κατάχρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας επιβάλλει στους 

αγρότες απαιτήσεις ως προς την παραγωγή που περιορίζουν τις επιλογές τους στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών, τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και τον περιορισμό της καινοτομίας· σημειώνει ότι 
τα συνιστώμενα μέτρα θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός αγροβιομηχανικού 
μοντέλου που θα ενισχύει τη μετάβαση σε μία βιολογική και οικολογικά βιώσιμη 
γεωργία·"

§ 76
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1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να 
εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα· ζητεί από την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
θεμιτός ανταγωνισμός, να προωθήσει ισοδύναμα μέτρα και ελέγχους μεταξύ τρίτων 
χωρών και της ΕΕ στον τομέα των προτύπων για το περιβάλλον και για την 
ασφάλεια των τροφίμων· επισημαίνει ότι τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής 
ευημερίας και καλής μεταχείρισης των ζώων μπορεί να συνεπάγονται υψηλότερο 
κόστος· άρα, η υποβάθμιση των προτύπων μπορεί να οδηγήσει σε 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά·"

2ο μέρος "συνιστά να διερευνήσει η Επιτροπή τρόπους διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της 
πολιτικής ανταγωνισμού με στόχο την πρόληψη αυτού του ντάμπινγκ, τόσο στο 
πλαίσιο της ενιαίας αγοράς όσο και λόγω εισαγωγών στην ενιαία αγορά·"

§ 78
1ο μέρος "εμμένει στην άποψη ότι «δίκαιη τιμή» δεν θα πρέπει να θεωρείται η χαμηλότερη 

δυνατή τιμή για τον καταναλωτή, αλλά μια τιμή λογική που θα αφήνει περιθώριο 
για δίκαιη αμοιβή σε όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει ότι οι 
καταναλωτές έχουν και άλλα συμφέροντα, εκτός από τις χαμηλές τιμές, όπως η 
καλή μεταχείριση των ζώων, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ανάπτυξη της 
υπαίθρου, οι πρωτοβουλίες για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών, η 
καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, κ.λπ.·"

2ο μέρος "ενθαρρύνει τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη το 
αίτημα των καταναλωτών για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, η οποία απαιτεί να 
συνεκτιμάται περισσότερο η αξία των «δημόσιων αγαθών» στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· ζητεί, εν προκειμένω, από την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ να 
στοχεύει πέρα από τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή των «φθηνών τροφίμων»· 
θεωρεί ότι το κόστος παραγωγής πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη όταν 
συμφωνούνται οι τιμές στις συμβάσεις μεταξύ εμπόρων λιανικής 
πώλησης/μεταποιητών και παραγωγών με σκοπό να εξασφαλίζονται τιμές που θα 
καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος·"

§ 82
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί σημαντική οριζόντια και κάθετη 

αναδιάρθρωση, η οποία έχει οδηγήσει σε περαιτέρω ενοποίηση στους ήδη 
συγκεντρωτικά οργανωμένους τομείς των σπόρων, των αγροχημικών, των 
λιπασμάτων, της ζωικής γενετικής και των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και 
στον τομέα της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, στο πλαίσιο αυτό και μετά την εξαγορά της Monsanto από τον όμιλο 
Bayer, που από κοινού ελέγχουν περίπου το 24 % της παγκόσμιας αγοράς 
φυτοφαρμάκων και το 29 % της παγκόσμιας αγοράς σπόρων, ότι τα συμφέροντα 
των γεωργών και των πολιτών της ΕΕ καθώς και το περιβάλλον της ΕΕ 
προστατεύονται,"

2ο μέρος "με ολοκληρωμένη και ολιστική αξιολόγηση των επιπτώσεων σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, των συγχωνεύσεων και των εξαγορών προμηθευτών γεωργικών 
εισροών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
ώστε να μπορούν οι γεωργοί να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα καλύτερης 
ποιότητας, με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και σε ανταγωνιστικές τιμές· 
επισημαίνει ότι συγχωνεύσεις και εξαγορές αυτού του είδους θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να βλάψουν τον ανταγωνισμό στον τομέα της πρόσβασης των 
γεωργών σε βασικά προϊόντα· θεωρεί ότι τα πρότυπα εμπορίας για το 
πολλαπλασιαστικό υλικό σπόρων και φυτών για χρήση ήσσονος σημασίας θα πρέπει 
να χαλαρώσουν και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία·"

S&D:
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§ 3
1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά" και "ιδιαίτερα"
2ο μέρος "επιζήμιο αντίκτυπο"
3ο μέρος "που ενδέχεται να έχει η προτεινόμενη συγχώνευση Siemens/Alstom στον 

ανταγωνισμό στον τομέα της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αγοράς και"
4ο μέρος "δυσμενείς"
5ο μέρος: "συνέπειες" και "για τους χρήστες των σιδηροδρόμων"
6ο μέρος: "οι οποίοι θα έρθουν πιθανώς αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές, λιγότερες επιλογές 

και χαμηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης, ποιότητας και καινοτομίας· σημειώνει ότι η 
προτεινόμενη συγχώνευση πιθανότατα θα αποβεί επιζήμια για τις αγορές τροχαίου 
υλικού «υψηλών ταχυτήτων», τρένων κύριας σιδηροδρομικής γραμμής και συρμών 
του μετρό, καθώς και για το σύνολο της σιδηροδρομικής υποδομής, δημιουργώντας 
δεσπόζουσα θέση στον τομέα της σηματοδότησης στην ΕΕ, ιδίως σε κράτη μέλη 
όπως το Βέλγιο, η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Ρουμανία, η Ισπανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο·"

§ 26
1ο μέρος "επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δεσμευτεί να υποβάλει προτάσεις 

με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ μέσω της υποχρέωσης απόκρισης σε ομαδικά αιτήματα επί φορολογικών 
ζητημάτων, έτσι ώστε ένα κράτος μέλος να μπορεί να παρέχει σε άλλα κράτη μέλη 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δίωξη ενεχόμενων σε υποθέσεις 
διασυνοριακής φοροδιαφυγής, καθώς και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τη 
φορολογική μεταρρύθμιση"

2ο μέρος "δυνάμει του άρθρου 116 της ΣΛΕΕ"
3ο μέρος "για τις οποίες θα απαιτείται διαδικασία συναπόφασης μεταξύ του Συμβουλίου και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο την εξάλειψη της στρέβλωσης των όρων 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·"


