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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Τξνπ. 9 

Τροπολογία  9 

Matthias Groote 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 9α. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ηελ έιιεηςε 

δηαθάλεηαο ζηηο δηαβνπιεύζεηο ζε επίπεδν 

επηηξνπνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε 

γηα ηε δνθηκή ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

νδήγεζεο, ηδίσο όζνλ αθνξά ην γεγνλόο 

όηη ε Επηηξνπή δελ δηαβηβάδεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζην Κνηλνβνύιην 

ηαπηόρξνλα κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 

θξαηώλ κειώλ· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα 

επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ζε όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

ηεθκεξίσζεο ζε ηζόηηκε βάζε κε ηα 

θξάηε κέιε θαη, εηδηθόηεξα, λα 

δεκνζηεύζεη ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά 

έγγξαθα γηα ηελ ηερληθή επηηξνπή 

ζρεηηθά κε ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 

όζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ λέσλ 

δνθηκώλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

νδήγεζεο· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Τξνπ. 10 

Τροπολογία  10 

Matthias Groote 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  11α. δεηεί, σο εθ ηνύηνπ, λα κειεηεζεί ην 

ζέκα ηεο ζπγθξόηεζεο επνπηηθήο αξρήο 

ζε ελσζηαθό επίπεδν· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Τξνπ. 11 

Τροπολογία  11 

Matthias Groote 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. ζεωξεί όηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

απνθαηαζηήζνπλ γξήγνξα ηελ 

εκπηζηνζύλε ηωλ θαηαλαιωηώλ κε 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη λα θαηαβάινπλ 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

απνθιηκάθωζε ηεο θαηάζηαζεο· ηνλίδεη 

ηελ αιιειεγγύε ηνπ πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο πνπ επεξεάδνληαη, θαη 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

αληίθηππν θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνύ, ηδίωο όζνλ αθνξά ηηο ΜΜΕ, 

νη νπνίεο απηή ηε ζηηγκή, ρωξίο λα θέξνπλ 

επζύλε, βξίζθνληαη αληηκέηωπεο κε 

ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ 

απάηε·  

3. ζεωξεί όηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

απνθαηαζηήζνπλ γξήγνξα ηελ 

εκπηζηνζύλε ηωλ θαηαλαιωηώλ κε 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη λα θαηαβάινπλ 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

απνθιηκάθωζε ηεο θαηάζηαζεο· ηνλίδεη 

ηελ αιιειεγγύε ηνπ πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο πνπ επεξεάδνληαη, θαη 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

αληίθηππν θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνύ, ηδίωο όζνλ αθνξά ηηο ΜΜΕ, 

νη νπνίεο απηή ηε ζηηγκή, ρωξίο λα θέξνπλ 

επζύλε, βξίζθνληαη αληηκέηωπεο κε 

ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ 

απάηε· ηνλίδεη όηη ε θαηάιεμε δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη λα πιεξώζνπλ νη 

εξγαδόκελνη ην ηίκεκα ηεο ιαζξνρεηξίαο 

ζηε κέηξεζε ησλ εθπνκπώλ· 

Or. en 
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