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Τροπολογία 1
Hanne Dahl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας για την τροποποίηση της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που υπεγράφη 
στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας για την τροποποίηση της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που υπεγράφη 
στις 13 Δεκεμβρίου 2007 και 
απορρίφθηκε με δημοψήφισμα στην 
Ιρλανδία τον Ιούνιο του 2008,

Or. en

Τροπολογία 2
Hanne Dahl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, η 
οποία υπεγράφη στη Ρώμη στις 29 
Οκτωβρίου 2004,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, η 
οποία υπεγράφη στη Ρώμη στις 29 
Οκτωβρίου 2004 και απορρίφθηκε με 
δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στις 
Κάτω Χώρες το 2005,

Or. en

Τροπολογία 3
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Adlib Express Watermark



PE420.046v01-00 4/30 AM\766767EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την αρχή της 
δημοκρατίας επί της οποίας θεμελιώνεται 
κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 4
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος - 1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. πιστεύει ότι είναι πρόωρη 
οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με τον νέο 
ρόλο και τις αρμοδιότητες του 
Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, εν αναμονή της 
έγκρισής της από τον λαό της Ιρλανδίας 
και από τους λαούς των άλλων κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον δεσμευτικό χαρακτήρα 
που προσδίδει η Συνθήκη στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθώς και την 
αναγνώριση των δικαιωμάτων, των 
ελευθεριών και των αρχών που 
θεσπίζονται για όλους τους πολίτες και 
τους κατοίκους της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι 

1. χαιρετίζει τον δεσμευτικό χαρακτήρα 
που προσδίδει η Συνθήκη στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθώς και την 
αναγνώριση των δικαιωμάτων, των 
ελευθεριών και των αρχών που 
θεσπίζονται για όλους τους πολίτες και 
τους κατοίκους της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δεσμεύεται 
να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή του 
Χάρτη·

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δεσμεύεται 
να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό του 
Χάρτη·

Or. en

Τροπολογία 6
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η νέα ΣΛΕΕ 
συνδέει την οικοδόμηση ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης με 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της έννομης τάξης της 
ΕΕ και των κρατών μελών της (άρθρο 67 
ΣΛΕΕ)·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η νέα ΣΛΕΕ 
συνδέει την οικοδόμηση ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης με 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της έννομης τάξης της 
ΕΕ (άρθρο 67 ΣΛΕΕ)· επισημαίνει τις 
εγγυήσεις που δόθηκαν στην Ιρλανδία, 
όπως καταγράφονται στα συμπεράσματα
της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου που διεξήχθη τον Δεκέμβριο 
του 2008, και υπογραμμίζει ότι ο Χάρτης 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι
νομικά δεσμευτικός μόνο όσον αφορά τις 
ενέργειες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 7
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 208, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ, 
«η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι 
αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών 

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 208, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ, 
«η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι 
αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών 
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αλληλοσυμπληρώνονται και 
αλληλοενισχύονται»· τονίζει την αυξημένη 
ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
δεδομένου ότι η Ένωση θα αποκτήσει 
σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά την 
ανάληψη πρωτοβουλιών θέσπισης 
πολιτικής, οι οποίες πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση του συντονισμού 
των χορηγών βοήθειας και του 
καταμερισμού της εργασίας και την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
βοήθειας για τον περιορισμό και, 
μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της 
φτώχειας·

αλληλοσυμπληρώνονται και 
αλληλοενισχύονται» ενώ, σύμφωνα με το 
ισχύον άρθρο 177, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας «η πολιτική της 
Κοινότητας στον τομέα της συνεργασίας 
για την ανάπτυξη[...] συμπληρώνει την 
πολιτική των κρατών μελών»· τονίζει την 
αυξημένη ευθύνη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι η Ένωση θα 
αποκτήσει σημαντικότερο ρόλο όσον 
αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών 
θέσπισης πολιτικής, οι οποίες πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του 
συντονισμού των χορηγών βοήθειας και 
του καταμερισμού της εργασίας και την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
βοήθειας για τον περιορισμό και, 
μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της 
φτώχειας στο πλαίσιο των αναπτυξιακών 
στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ)·

Or. en

Τροπολογία 8
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. χαιρετίζει επιπλέον την ενίσχυση της 
προστασίας των καταναλωτών ως κοινό 
σημείο αναφοράς στο πλαίσιο χάραξης 
και εφαρμογής των άλλων πολιτικών της 
Ένωσης, καθώς αυτό το σημείο 
αναφοράς αποκτά τώρα σαφώς πιο 
εξέχουσα θέση με το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 9
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εισαγωγή μιας διάταξης σχετικά με την 
ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος (άρθρο 
189 ΣΛΕΕ) και χαιρετίζει την ευκαιρία που 
παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο να θεσπίσουν, στο 
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, τα αναγκαία μέτρα για την 
εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού 
προγράμματος για το διάστημα·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εισαγωγή μιας διάταξης σχετικά με την 
ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος (άρθρο 
189 ΣΛΕΕ) και χαιρετίζει την ευκαιρία που 
παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο να θεσπίσουν, στο 
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, τα αναγκαία μέτρα για την 
εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού 
προγράμματος για το διάστημα· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι η φράση «αποκλειομένης 
οποιασδήποτε εναρμόνισης των 
νομοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν», που περιέχεται στο εν λόγω 
άρθρο μπορεί να συνεπάγεται ορισμένα 
εμπόδια στην εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήματος·

Or. en

Τροπολογία 10
Herbert Bösch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει τη νομική βάση για τη 
θέσπιση μέτρων στους τομείς της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
απάτης κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (άρθρο 325 
ΣΛΕΕ)·

21. χαιρετίζει την ενίσχυση της νομικής
βάσης για τη θέσπιση μέτρων της ΕΕ 
στους τομείς της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της απάτης κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
(άρθρο 325 ΣΛΕΕ)· επισημαίνει το 
γεγονός ότι στη Συνθήκη της Λισαβόνας 
παραλείπεται ο όρος που περιλαμβάνει το 
ισχύον άρθρο 280 της Συνθήκης ΕΚ ότι 
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«τα μέτρα αυτά δεν αφορούν την 
εφαρμογή του εθνικού ποινικού δικαίου 
ούτε την απονομή της δικαιοσύνης στα 
κράτη μέλη»·

Or. en

Τροπολογία 11
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας περιέλαβε τον αθλητισμό 
μεταξύ των τομέων για τους οποίους 
θεσπίζεται νομική βάση (άρθρο 165 
ΣΛΕΕ)· τονίζει, ειδικότερα, ότι η Ένωση 
μπορεί επιτέλους να αναλάβει δράση για 
την ανάπτυξη του αθλητισμού και ιδίως
της ευρωπαϊκής του διάστασης·

26. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας περιέλαβε τον αθλητισμό 
μεταξύ των τομέων για τους οποίους 
θεσπίζεται νομική βάση (άρθρο 165 
ΣΛΕΕ)· τονίζει, ειδικότερα, ότι η Ένωση 
μπορεί επιτέλους να αναλάβει δράση για 
την ανάπτυξη του αθλητισμού και της 
ευρωπαϊκής του διάστασης και μπορεί να 
λάβει δεόντως υπόψη τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του αθλητισμού κατά την 
εφαρμογή άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 12
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. τονίζει ότι κάθε αρμοδιότητα του 
Συμβουλίου να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα 
με το άρθρο 43, παράγραφος 3, της 
ΣΛΕΕ υπόκειται στην προηγούμενη 
έγκριση, σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, μιας νομοθετικής 
πράξης σύμφωνα με το άρθρο 43, 
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παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει
τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς 
που συνοδεύουν τις αρμοδιότητες που 
απονέμονται στο Συμβούλιο· είναι της 
άποψης ότι το άρθρο 43, παράγραφος 3, 
της ΣΛΕΕ δεν προβλέπει νομική βάση 
ούτε αυτόνομη αρμοδιότητα η οποία θα 
επέτρεπε την έγκριση ή την τροποποίηση 
πράξεων του Συμβουλίου που είναι σε 
ισχύ επί του παρόντος στον τομέα της 
ΚΓΠ· καλεί το Συμβούλιο να αποφύγει 
την υιοθέτηση μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 43, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ 
χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 13
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. σημειώνει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει αλλαγές μεγάλης 
εμβέλειας στο σύστημα λήψης αποφάσεων 
στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ)· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
θεσπίσουν, στο πλαίσιο της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, τους αναγκαίους 
κανόνες για την επίτευξη των στόχων της 
ΚΑΠ (άρθρο 43, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ)· 
θεωρεί, εν προκειμένω, ότι, κάθε θέμα που 
υπάγεται επίσημα στον ετήσιο κανονισμό, 
εκτός από τη θέσπιση δυνατοτήτων 
αλίευσης και την κατανομή ποσοστώσεων, 
όπως τεχνικά μέτρα ή αλιευτική 
προσπάθεια, ή την ενσωμάτωση 
συμφωνιών που θεσπίσθηκαν στο πλαίσιο 
των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας, 
οι οποίες έχουν τη δική τους νομική βάση, 
πρέπει να υπάγεται στη συνήθη 

30. σημειώνει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει αλλαγές μεγάλης 
εμβέλειας στο σύστημα λήψης αποφάσεων 
στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) και 
θα αυξήσει επίσης τη δημοκρατική του 
ευθύνη· χαιρετίζει το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θα θεσπίσουν, στο πλαίσιο της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, τους αναγκαίους 
κανόνες για την επίτευξη των στόχων της 
ΚΑΠ (άρθρο 43, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ)· 
θεωρεί, εν προκειμένω, ότι, κάθε θέμα που 
υπάγεται επίσημα στον ετήσιο κανονισμό, 
εκτός από τη θέσπιση δυνατοτήτων 
αλίευσης και την κατανομή ποσοστώσεων, 
όπως τεχνικά μέτρα ή αλιευτική 
προσπάθεια, ή την ενσωμάτωση 
συμφωνιών που θεσπίσθηκαν στο πλαίσιο 
των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας, 
οι οποίες έχουν τη δική τους νομική βάση, 
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νομοθετική διαδικασία· πρέπει να υπάγεται στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 14
Elmar Brok

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι αποκτά μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά την υποχρέωση 
λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις αποφάσεις της 
στη νομισματική πολιτική, καθώς η ΕΚΤ 
αναγνωρίζεται ως θεσμικό όργανο· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι αρκετές διατάξεις 
του καταστατικού του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) 
και της ΕΚΤ μπορούν να τροποποιηθούν 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 40, 
παράγραφος 2, του καταστατικού του 
ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ·

32. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) αποκτά μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά την υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη 
νομισματική πολιτική, καθώς η ΕΚΤ 
αναγνωρίζεται ως θεσμικό όργανο· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι αρκετές διατάξεις 
του καταστατικού του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) 
και της ΕΚΤ μπορούν να τροποποιηθούν 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 40, 
παράγραφος 2, του καταστατικού του 
ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ· επιβεβαιώνει ότι αυτό 
δεν συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας 
της ΕΚΤ στον τομέα της νομισματικής 
πολιτικής ή των προτεραιοτήτων που 
ορίζονται στη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 15
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. θεωρεί ότι το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ 
αποτελεί βελτίωση, καθώς το πολυετές 

33. θεωρεί ότι το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ 
αποτελεί βελτίωση, καθώς το πολυετές 
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πρόγραμμα-πλαίσιο και η υλοποίηση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, που 
αναφέρονται σε αυτό, θα καλύπτονται από 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι τα ειδικά 
προγράμματα που αναφέρονται στο εν 
λόγω άρθρο θα θεσπισθούν μέσω της
ειδικής νομοθετικής διαδικασίας, πράγμα 
που σημαίνει απλή διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 182, 
παράγραφος 4, ΣΛΕΕ)·

πρόγραμμα-πλαίσιο και η υλοποίηση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, που 
αναφέρονται σε αυτό, θα καλύπτονται από 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι τα ειδικά 
προγράμματα που αναφέρονται στο εν 
λόγω άρθρο θα θεσπισθούν μέσω μιας
ειδικής νομοθετικής διαδικασίας, πράγμα 
που σημαίνει απλή διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 182, 
παράγραφος 4, ΣΛΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 16
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. χαιρετίζει το γεγονός ότι, όσον αφορά 
την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, 
η Συνθήκη της Λισαβόνας τοποθετεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ισότιμη βάση 
με το Συμβούλιο αντικαθιστώντας την 
ισχύουσα διαδικασία σύμφωνης γνώμης με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· θεωρεί 
ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον 
αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία στο 
διάστημα μετά το 2013, καθώς ενισχύεται 
η διαφάνεια και αυξάνεται η λογοδοσία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τους 
πολίτες·

34. χαιρετίζει το γεγονός ότι, όσον αφορά 
την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, 
η Συνθήκη της Λισαβόνας τοποθετεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ισότιμη βάση 
με το Συμβούλιο αντικαθιστώντας την 
ισχύουσα διαδικασία σύμφωνης γνώμης με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· θεωρεί 
ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον 
αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία στο 
διάστημα μετά το 2013, καθώς ενισχύεται 
η διαφάνεια και αυξάνεται η λογοδοσία για 
τα κονδύλια αυτά προς τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 17
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Adlib Express Watermark



PE420.046v01-00 12/30 AM\766767EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. σημειώνει ότι η νομοθεσία που 
απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού θα 
υπαχθεί στην ειδική νομοθετική 
διαδικασία και θα απαιτεί την έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 19 
ΣΛΕΕ)·

35. σημειώνει ότι η νομοθεσία που 
απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού θα 
υπαχθεί σε μια ειδική νομοθετική 
διαδικασία και θα απαιτεί την έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 19 
ΣΛΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 18
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. σημειώνει τη θέσπιση μιας «ρήτρας 
εξόδου» για τα κράτη μέλη (άρθρο 50 
ΣΕΕ)· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία που 
επιτρέπει την αποχώρηση ενός κράτους 
μέλους από την Ένωση δεν είναι δυνατόν 
να συναφθεί χωρίς την έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

43. σημειώνει τη θέσπιση μιας «ρήτρας 
εξόδου» για τα κράτη μέλη (άρθρο 50 
ΣΕΕ)· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία που 
θεσπίζει τις ρυθμίσεις σχετικά με την 
αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την 
Ένωση δεν είναι δυνατόν να συναφθεί 
χωρίς την έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 19
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. ζητεί να αντιμετωπίζεται κάθε 
μελλοντική «μεικτή συμφωνία», η οποία 

45. ζητεί να αντιμετωπίζεται συνήθως 
κάθε μελλοντική «μεικτή συμφωνία», η 
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συνδυάζει στοιχεία που αφορούν την 
ΚΕΠΠΑ και στοιχεία εκτός ΚΕΠΠΑ, 
σύμφωνα με μια ενιαία νομική βάση, η 
οποία πρέπει να είναι εκείνη που συνδέεται 
άμεσα με το κύριο αντικείμενο της 
συμφωνίας· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο 
θα έχει δικαίωμα διαβούλευσης, εκτός εάν 
η συμφωνία αφορά αποκλειστικά την 
ΚΕΠΠΑ·

οποία συνδυάζει στοιχεία που αφορούν την 
ΚΕΠΠΑ και στοιχεία εκτός ΚΕΠΠΑ, 
σύμφωνα με μια ενιαία νομική βάση, η 
οποία πρέπει να είναι εκείνη που συνδέεται 
άμεσα με το κύριο αντικείμενο της 
συμφωνίας· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο 
θα έχει δικαίωμα διαβούλευσης, εκτός εάν 
η συμφωνία αφορά αποκλειστικά την 
ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 20
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας θα υπόκειται σε ψήφο έγκρισης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μαζί με τα 
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, ως σώμα, 
και ως εκ τούτου θα είναι υπόλογος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

47. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας θα υπόκειται σε ψήφο έγκρισης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μαζί με τα 
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, ως σώμα, 
καθώς και σε ψήφο δυσπιστίας, και ως εκ 
τούτου θα είναι υπόλογος στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 21
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου 
όσον αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 

49. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου 
όσον αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
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σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, 
της ΣΕΕ, και υπενθυμίζει το δικαίωμα 
διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πριν από τη σύστασή της· 
φρονεί ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να υπάγεται 
διοικητικά στην Επιτροπή· παραπέμπει 
στις εκθέσεις σχετικά με την ΕΥΕΔ, τις 
οποίες εκπόνησε η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων·

σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, 
της ΣΕΕ, και υπενθυμίζει το δικαίωμα 
διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πριν από τη σύστασή της· 
επιμένει ότι αυτή η νέα υπηρεσία πρέπει 
να λογοδοτεί πλήρως στο Κοινοβούλιο· 
φρονεί ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να υπάγεται 
διοικητικά στην Επιτροπή· παραπέμπει 
στις εκθέσεις σχετικά με την ΕΥΕΔ, τις 
οποίες εκπόνησε η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 22
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49α. επιμένει ότι το Σώμα των 
Επιτρόπων θα πρέπει να εξακολουθήσει 
να περιλαμβάνει έναν Επίτροπο αρμόδιο 
για θέματα ανάπτυξης και ανθρωπιστικής 
βοήθειας, ο οποίος θα είναι επικεφαλής 
της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 
και της Γενικής Διεύθυνσης και των 
υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τον 
καθορισμό, την παροχή συμβουλών και 
τη διαχείριση της πολιτικής της ΕΕ για 
την αναπτυξιακή συνεργασία, ενώ θα 
συνεργάζεται στενά με τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συνέπεια στον τομέα της εξωτερικής 
δράσης σύμφωνα με το άρθρο 208, 
παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 23
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου 
όσον αφορά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) και τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνει, 
ειδικότερα διασφαλίζοντας τακτική 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του 
Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑ και της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

51. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου 
όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Άμυνας (ΕΟΑ) και τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει, ειδικότερα διασφαλίζοντας 
τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑ και της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 24
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. χαιρετίζει το γεγονός ότι οργανισμοί, 
και ειδικότερα η Ευρωπόλ και η Eurojust, 
θα υπόκεινται σε μεγαλύτερο 
κοινοβουλευτικό έλεγχο (άρθρα 85 και 88 
ΣΛΕΕ)·

53. χαιρετίζει το γεγονός ότι οργανισμοί, 
και ειδικότερα η Ευρωπόλ και η Eurojust, 
θα υπόκεινται σε μεγαλύτερο 
κοινοβουλευτικό έλεγχο (άρθρα 85 και 88 
ΣΛΕΕ)· πιστεύει, συνεπώς, ότι η 
διατήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης 
για τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων 
στον τομέα της έρευνας και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης (άρθρα 187 και 
188 της ΣΛΕΕ) ενδέχεται να μη 
συμβιβάζεται με το πνεύμα των νομικών 
πράξεων της Ένωσης όσον αφορά την 
ίδρυση οργανισμών·

Or. en
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Τροπολογία 25
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. καλεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο σχετικά με 
την προετοιμασία των συνόδων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των 
εν λόγω συνόδων·

54. καλεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο σχετικά με 
την προετοιμασία των συνόδων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των 
εν λόγω συνόδων, όταν είναι δυνατόν 
εντός δύο εργάσιμων ημερών (εάν είναι 
απαραίτητο σε μια ειδική συνεδρίαση του 
Κοινοβουλίου)·

Or. en

Τροπολογία 26
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. καλεί τον Πρόεδρο της εκ περιτροπής 
προεδρίας του Συμβουλίου να ενημερώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
προγράμματα της προεδρίας και σχετικά 
με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

55. καλεί τον Πρόεδρο της εκ περιτροπής 
προεδρίας του Συμβουλίου να ενημερώνει 
τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τα προγράμματα 
της προεδρίας και σχετικά με τα 
επιτευχθέντα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 27
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. καλεί τον μέλλοντα Ύπατο Εκπρόσωπο 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να 
συμφωνήσει, με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τις κατάλληλες μεθόδους 
προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να τηρείται πλήρως ενήμερο και να 
συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με 
την εξωτερική δράση της Ένωσης, 
εμπλέκοντας δεόντως όλες τις επιτροπές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες 
είναι αρμόδιες για τομείς που εμπίπτουν 
στη δικαιοδοσία του Ύπατου 
Εκπροσώπου·

56. καλεί τον μέλλοντα Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφάλειας να συμφωνήσει, 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις 
κατάλληλες μεθόδους προκειμένου το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τηρείται 
πλήρως ενήμερο και να συμμετέχει σε 
διαβουλεύσεις σχετικά με την εξωτερική 
δράση της Ένωσης, εμπλέκοντας δεόντως 
όλες τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου οι οποίες είναι αρμόδιες για 
τομείς που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του 
Ύπατου Εκπροσώπου·

Or. en

Τροπολογία 28
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. χαιρετίζει τα νέα δικαιώματα που 
απονέμονται στα εθνικά κοινοβούλια όσον 
αφορά τον προηγούμενο έλεγχο της 
εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας 
στο σύνολο της νομοθεσίας της Ένωσης· 
φρονεί ότι η ενίσχυση του ελέγχου των 
ευρωπαϊκών πολιτικών από τα εθνικά 
κοινοβούλια θα ευαισθητοποιήσει επίσης 
το κοινό σχετικά με τις δραστηριότητες της 
Ένωσης·

61. χαιρετίζει τα νέα δικαιώματα που 
απονέμονται στα εθνικά κοινοβούλια όσον 
αφορά τον προηγούμενο έλεγχο της 
εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας 
στο σύνολο της νομοθεσίας της Ένωσης· 
φρονεί ότι η ενίσχυση του ελέγχου των 
ευρωπαϊκών πολιτικών από τα εθνικά 
κοινοβούλια θα ευαισθητοποιήσει επίσης 
το κοινό σχετικά με τις δραστηριότητες της 
Ένωσης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια να προετοιμαστούν γι’ αυτό 
με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 29
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64α. χαιρετίζει ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 290, παράγραφος 2, της 
ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι το 
Κοινοβούλιο (και το Συμβούλιο) έχουν το 
δικαίωμα να ανακαλέσουν την 
εξουσιοδότηση και να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για επιμέρους κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 30
Maria da Assunção Esteves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. καλεί τα άλλα θεσμικά όργανα να 
ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη 
σύναψη μιας διοργανικής συμφωνίας, η 
οποία θα καλύπτει:

διαγράφεται

a) τους κύριους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μετά το 2009, π.χ. με τη μορφή μιας 
συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των τριών 
πολιτικών θεσμικών οργάνων σχετικά με 
ένα πρόγραμμα εργασίας για την 
κοινοβουλευτική περίοδο και τη θητεία 
της Επιτροπής που αρχίζει το 2009·
β) τα εκτελεστικά μέτρα που πρέπει να 
θεσπισθούν προκειμένου η νέα Συνθήκη 
να αποβεί επιτυχής για τα θεσμικά 
όργανα και τους ευρωπαίους πολίτες·

Or. pt
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Τροπολογία 31
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής πολιτικής πληροφοριών και 
επικοινωνίας, και ανανεώνει την έκκλησή 
του για την έγκριση μιας διοργανικής 
συμφωνίας η οποία θα θεσπίσει κοινές 
αρχές που θα διέπουν τη συνεργασία 
μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων στον συγκεκριμένο τομέα, 
λαμβάνοντας υπόψη τη νέα διάταξη που 
διέπει τις διοργανικές συμφωνίες στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 295 
ΣΛΕΕ)·

78. θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής πολιτικής πληροφοριών και 
επικοινωνίας, και θεωρεί ότι η κοινή 
πολιτική δήλωση των τριών θεσμικών 
οργάνων σχετικά με την επικοινωνία 
αποτελεί ένα αξιόλογο πρώτο βήμα για 
την επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 32
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος πριν την παράγραφο79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5.2. Προτάσεις στην Επιτροπή για νέα 
νομοθεσία

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
σύντομα μια πρωτοβουλία για την 
υλοποίηση της «πρωτοβουλίας πολιτών» 
θεσπίζοντας σαφείς, απλές και εύχρηστες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του 
συγκεκριμένου δικαιώματος των πολιτών· 
παραπέμπει στην έκθεση σχετικά με την 
«πρωτοβουλία πολιτών», την οποία 
εκπόνησε η Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κανονισμούς για την εφαρμογή του 
άρθρου 298 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη 
χρηστή διοίκηση, ανταποκρινόμενη στο 
παλαιό αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή για ένα κοινό σύστημα 
διοικητικού δικαίου που θα διέπει την 
ευρωπαϊκή διοίκηση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τη νέα νομική βάση για 
τη θέσπιση ευρέων προσανατολισμών 
οικονομικής πολιτικής για τη ζώνη του 
ευρώ (άρθρο 136 ΣΛΕΕ) και μέτρων για 
την ενίσχυση του συντονισμού και της 
εποπτείας της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας των κρατών μελών, και να 
εμπλέξει πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στον καθορισμό της 
διαδικασίας και στην υλοποίησή της·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση 
του νέου άρθρου 197 της ΣΛΕΕ 
προκειμένου να υποβάλει χωρίς 
καθυστέρηση μια πρωτοβουλία σχετικά 
με τη διοικητική συνεργασία στους τομείς 
της φορολογίας και της εποπτείας της 
αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διαγράφεται
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πρόταση κανονισμού μέσω του οποίου το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα μπορούν να θεσπίσουν 
λεπτομερείς κανόνες για τη διαδικασία 
πολυμερούς εποπτείας σύμφωνα με το 
άρθρο 121, παράγραφος 6, της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 38
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84. φρονεί ότι το θέμα των μέτρων για 
την υποστήριξη της κατάρτισης των 
δικαστών και των άλλων λειτουργών και 
υπαλλήλων του τομέα απονομής 
δικαιοσύνης, τα οποία πρόκειται να 
θεσπισθούν με συναπόφαση και είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν την 
προσέγγιση των νόμων και των 
κανονισμών των κρατών μελών, πρέπει 
να αντιμετωπισθεί ως επείγον·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 39
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αξιοποιήσει τη νέα νομική βάση που 
προβλέπει τη συναπόφαση σε σχέση με τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
προκειμένου να δρομολογήσει εκ νέου την 
ιδέα ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας της 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να 
συμπληρώσει και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 40
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 86

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

86. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για ένα καταστατικό για τις 
ευρωπαϊκές ενώσεις και τα ευρωπαϊκά 
ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη το νέο 
άρθρο σχετικά με τη συμμετοχική 
δημοκρατία (άρθρο 11 ΣΕΕ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 87

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

87. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για νομοθετικές πράξεις ή 
άλλα μέτρα στον τομέα του τουρισμού, 
ιδίως όσον αφορά τη συλλογή 
στατιστικών πληροφοριών, ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο ταξινόμησης των 
τουριστικών καταλυμάτων και την 
επέκταση των διατάξεων περί 
προστασίας του καταναλωτή σε όλους 
τους ιστοτόπους που προσφέρουν 
διακοπές·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 42
Dushana Zdravkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 87 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

87α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για νομοθετικές 
πράξεις ή άλλα μέτρα στον τομέα του 
αθλητισμού όπως προβλέπεται στη 
«Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό»·

Or. en

Τροπολογία 43
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 88

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

88. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, 
χωρίς καθυστέρηση, στο Συμβούλιο και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετικές 
προτάσεις προκειμένου να καταστούν 
αποτελεσματικότερες οι διάφορες 
κοινοτικές πολιτικές για την 
καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών 
και παιδιών για σκοπούς γενετήσιας 
εκμετάλλευσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 44
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89. σημειώνει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει τη συμπερίληψη του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης· καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενδιάμεση 
αναθεώρηση 2008/2009·

89. σημειώνει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει τη συμπερίληψη του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης· καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για τον σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 45
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89. σημειώνει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει τη συμπερίληψη του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης· καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενδιάμεση 
αναθεώρηση 2008/2009·

89. σημειώνει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει τη συμπερίληψη του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, που θα 
ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα 
ενός σημαντικού στοιχείου της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ· καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενδιάμεση 
αναθεώρηση 2008/2009·

Or. en

Τροπολογία 46
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος πριν την παράγραφο 90
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5.3. Προτάσεις για μελλοντικές πολιτικές διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92. ζητεί από την Επιτροπή και από το 
Συμβούλιο να συμβάλουν στη βελτίωση 
των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών και 
των εθνικών αρχών, ιδίως στον 
νομοθετικό και στον δικαστικό τομέα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 48
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 93

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

93. ζητεί την αποσαφήνιση του πεδίου 
εφαρμογής της αποκλειστικής 
αρμοδιότητας σε σχέση με τους 
θαλάσσιους βιολογικούς πόρους και των 
τρόπων με τους οποίους συνδέονται με τη 
συντρέχουσα αρμοδιότητα στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

διαγράφεται

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\766767EL.doc 27/30 PE420.046v01-00

EL

Τροπολογία 49
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 94

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

94. πιστεύει ότι οι στόχοι της γεωργικής 
πολιτικής πρέπει να λάβουν υπόψη νέες 
προκλήσεις· τονίζει, επιπλέον, ότι πρέπει 
να συνεχισθεί η προτεραιότητα που 
δίνεται στην παραγωγή τροφίμων με 
στόχο την παγκόσμια επισιτιστική 
ασφάλεια, χωρίς να παραβλέπονται τα 
προβλήματα που συνδέονται με την 
ενεργειακή ασφάλεια και την 
περιβαλλοντική προστασία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 50
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95. ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει, 
μαζί με το Κοινοβούλιο, πώς θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι 
διατάξεις του άρθρου 127, παράγραφος 6, 
της ΣΛΕΕ, οι οποίες του επιτρέπουν να 
αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ειδικά καθήκοντα «που αφορούν 
την προληπτική εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
εξαιρέσει των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων»·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 51
Maria da Assunção Esteves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95α. επιδιώκει να συμβάλει στην 
ενδυνάμωση της οικονομικής 
διακυβέρνησης της Ένωσης, με την 
οικοδόμηση μίας κοινής απάντησης στις 
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης,

Or. pt

Τροπολογία 52
Dushana Zdravkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
στρατηγική για την ανάπτυξη της 
περιοχής του Εύξεινου Πόντου με στόχο 
να ενισχυθεί η ασφάλεια των 
νοτιοανατολικών συνόρων της ΕΕ, 
καθώς και να διασφαλισθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση και 
συνεκτικότητα όσον αφορά τις σχέσεις με 
τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες στην 
περιοχή του Εύξεινου Πόντου και της 
Κασπίας (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, 
Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία)·

Or. en

Τροπολογία 53
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 96
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

96. τονίζει την αναγκαιότητα 
διασφάλισης μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης και συνεκτικότητας όσον 
αφορά τον προγραμματισμό της 
ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής 
βοήθειας για τις χώρες Αφρικής, 
Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), την 
Ασία και τη Λατινική Αμερική·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 96

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

96. τονίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και 
συνεκτικότητας όσον αφορά τον 
προγραμματισμό της ανάπτυξης και της 
ανθρωπιστικής βοήθειας για τις χώρες 
Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού 
(ΑΚΕ), την Ασία και τη Λατινική 
Αμερική·

96. τονίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και 
συνεκτικότητας, μεταξύ άλλων στη 
διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των 
Γενικών Διευθύνσεων σε σχέση τόσο με 
τις πολιτικές όσο και τον προϋπολογισμό,
όσον αφορά τον προγραμματισμό της 
ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής 
βοήθειας για τις χώρες Αφρικής, 
Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), την 
Ασία και τη Λατινική Αμερική· ζητεί η 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης να 
καταστεί αρμόδια για κάθε είδους 
αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
με αναπτυσσόμενες χώρες εκτός ΑΚΕ, 
και να ενσωματωθεί η EuropeAid στη 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 55
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 97

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

97. στηρίζει έντονα την ουσιαστική 
προώθηση μη εμπορικών 
προβληματισμών, όπως η τήρηση 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και προτύπων ασφάλειας των 
τροφίμων, μέσω της επιδίωξης της ΚΕΠ 
σε διμερές, διαπεριφερειακό και 
πολυμερές επίπεδο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 56
Maria da Assunção Esteves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 97 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

97α. επιδιώκει να προσαρμόσει την 
εσωτερική του οργάνωση, 
βελτιστοποιώντας και βελτιώνοντας την 
άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων που του 
παραχωρούνται από τη Συνθήκη·

Or. pt
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