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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 

άρθρo άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από το Ισλαμικό Κράτος στη Μέση Ανατολή, 

ιδίως των Ασσυρίων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, 

B8-0262/2015, B8-0264/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0240/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 552, 67, 8 

μετά την § 6 1 GUE/NGL  -  

μετά την § 10 2 GUE/NGL  -  

μετά την § 17 3 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL, EFDD: § 4 
 

Διάφορα 

Η Anna Záborská (Ομάδα PPE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-0259/2015. 

Οι Afzal Khan και Hugues Bayet (Ομάδα S&D) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-

0264/2015. 

Η Biljana Borzan (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0240/2015. 
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2. Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων απαγωγών παιδιών  

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, 
B8-0263/2015, B8-0266/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0241/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 626, 4, 11 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτιολογική σκέψη ΙΒ 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 1 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "στον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής 

ενότητας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 11 

1ο μέρος "χαιρετίζει την έγκριση ... την άμεση εφαρμογή της" 

2ο μέρος "τονίζει την ανάγκη ... σοβαρό κίνδυνο·" 
 

Διάφορα 

Οι Afzal Khan και Hugues Bayet (Ομάδα S&D) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-

0266/2015. 

Η Anna Záborská (Ομάδα PPE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-0260/2015. 

Η Biljana Borzan (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0241/2015. 
 

 

3. Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, 
B8-0269/2015, B8-0270/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0242/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 4 PPE  -  

§ 3 5 PPE  -  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 13 1 EFDD  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 315, 307, 20 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 ↓  

αιτ. σκ. Α 2 PPE  -  

αιτ. σκ. ΙΓ 3 PPE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR, PPE: §§ 12 και 16 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 16 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "προαιρετικούς και μη προαιρετικούς" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 13 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό ... στην Τανζανία" 

2ο μέρος "και ζητεί ... την παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτής·" 

 
§ 14 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή ... προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα" 

2ο μέρος "και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις σε σχέση με την υφαρπαγή γαιών·" 
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Διάφορα 

Η Biljana Borzan (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0242/2015. 

Η Anna Záborská (Ομάδα PPE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-0268/2015. 

Οι Afzal Khan και Hugues Bayet (Ομάδα S&D) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-

0270/2015. 
 

 

4. Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση 

της δημοκρατίας στην Ρωσία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, 
B8-0252/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0239/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis) 

§ 19 1 PPE ΟΚ + 568, 38, 34 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 361, 245, 36 

2/ΗΨ - 102, 519, 17 

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογία 1 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: αιτιολογική σκέψη ΙΔ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 20 

1ο μέρος "καλεί τις ρωσικές αρχές... και έντιμη διερεύνηση" 

2ο μέρος "ζητεί τη διεξαγωγή διεθνούς ... της Πολωνικής κυβέρνησης" 
 

Διάφορα 

Η Beata Gosiewska (Ομάδα ECR) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-0249/2015. 

Ο Afzal Khan (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-0250/2015. 

Οι Inese Vaidere και Artis Pabriks (Ομάδα PPE) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-

B8-0239/2015. 

Ο Jerzy Buzek (Ομάδα PPE) αποσύρει την υπογραφή του από την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-

B8-0239/2015. 
 

 

5. Ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Έκθεση: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 5 GUE/NGL  -  

§ 3 6 GUE/NGL  -  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 483, 108, 58 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 444, 124, 78 

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 13 4 PPE, S&D  +  

§ 18 8 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 18 1 Verts/ALE ΟΚ + 550, 53, 46 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 21 9 GUE/NGL  -  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31 10 GUE/NGL  -  

§ 34 11 GUE/NGL ΟΚ - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 513, 118, 9 

2/ΟΚ + 505, 122, 8 

3/ΟΚ + 511, 126, 6 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 508, 109, 22 

3/ΟΚ + 572, 44, 30 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 507, 125, 15 

2/ΟΚ + 457, 156, 29 

μετά την § 36 14 ECR  + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 50 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE ΟΚ + 539, 45, 45  

τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 59 3 Verts/ALE ΟΚ + 501, 112, 28 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 436, 145, 64 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 36 και τροπολογία 11 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2 και 3 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 34 

1ο μέρος "υποστηρίζει τις κυρώσεις ... την εκπλήρωση των συμφωνηθέντων στο Μινσκ" 

2ο μέρος "οι οποίες ωστόσο θα μπορούσαν ... τις διεθνείς υποχρεώσεις της·" 

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή ... ενιαία εφαρμογή τους·" 

 
§ 35 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη ... απέναντι στη Ρωσία·" 

2ο μέρος "καλεί τις υποψήφιες χώρες ... της εδαφικής ακεραιότητας των γειτονικών χωρών 

της·" 

3ο μέρος "πιστεύει ότι μια καλή σχέση ... για μια τέτοια εξέλιξη, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο·" 

 



P8_PV-PROV(2015)03-12(VOT)_EL.doc_10_PE 550.895_ 

Verts/ALE: 

§ 18 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "τονίζει ότι μια αξιόπιστη εξωτερική 

πολιτική  ... κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)" και "επικροτεί τη 

δέσμευση της ΥΕ/ΑΠ  ... Υπουργών Άμυνας·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 20 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις παύλες 2, 3, 4 και 6 

2ο μέρος οι παύλες 2, 3, 4 και 6 

 
§ 22 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "ζητεί να διατεθούν οι απαιτούμενοι 

βιομηχανικοί και τεχνολογικοί πόροι ... που εξαπολύονται από τον κυβερνοχώρο·" 

και "επικροτεί τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·... 

παρακολούθησης σε απολυταρχικά καθεστώτα·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 36 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "ζητεί να υπάρξει για τον σκοπό αυτό… 

στρατηγικών επικοινωνιών του NATO·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 39 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "την Ιορδανία και το Μαρόκο·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 44 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και τις προσπάθειές της για 

καταπολέμηση του ΙΚ με στρατιωτικά μέσα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 52 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ πρέπει να 

ενισχυθεί, και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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Διάφορα 

Η Ομάδα Verts/ALE απέσυρε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου της τροπολογίας 3:  

"θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, για πρώτη φορά από την σύσταση του ΔΠΔ, η ΕΕ δεν εξέδωσε 

δήλωση για να εκφράσει την επιδοκιμασία της για την κύρωση του καταστατικού της Ρώμης από 

τρίτη χώρα, και συγκεκριμένα την Παλαιστίνη, και παροτρύνει την ΕΕ να αναγνωρίσει δημόσια την 

θετική αυτή εξέλιξη· παροτρύνει την ΕΕ να καταδικάσει όλες τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην 

Παλαιστίνη για την άσκηση του νόμιμου δικαιώματός της να κυρώσει αυτήν την συνθήκη". 

 

Ο κ. Arnaud Danjean , εξ ονόματος της ομάδας EPP, προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην 

παράγραφο 47: 

47. "υπογραμμίζει ότι σε πολλούς τομείς η εξωτερική πολιτική της Ένωσης έναντι των γειτόνων της 

προς Νότο πρέπει να δημιουργεί γέφυρα με την Αφρική· θεωρεί ότι η Αφρική, ιδιαίτερα δε η περιοχή 

της Σαχάρας και του Σαχέλ, βρίσκεται υπό στρατιωτική απειλή, και καλεί την ΕΕ να αποκριθεί στην 

απειλή αυτή, μεταξύ άλλων με μέτρα στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας, του 

κράτους δικαίου, της παιδείας και της ασφάλειας· επισημαίνει ότι εντείνονται συνεχώς οι 

εγκληματικές δραστηριότητες των τρομοκρατών της Αλ Κάιντα του Ισλαμικού Μαγκρέμπ (AQIM), 

της Αλ Μουραμπιτούν που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του κινήματος για την Ενότητας και 

την Τζιχάντ στη Δυτική Αφρική (Mujao) και της Ταξιαρχίας Μασκοφόρων Ανδρών του Μοχτάρ 

Μπελμοχτάρ ή της Μπόκο Χαράμ· τονίζει την ανάγκη για την εφαρμογή των συστάσεων της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ, και καλεί την Επιτροπή να 

προβεί στην αξιολόγηση της στρατηγικής αυτής·" 

 

Ο κ. Elmar Brok , εξ ονόματος της ομάδας EPP, προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην 

τροπολογία 2:  

50. "πιστεύει ότι οι ΗΠΑ είναι ο βασικός στρατηγικός εταίρος της ΕΕ και ενθαρρύνει τον στενότερο 

συντονισμό, σε βάση ισοτιμίας, με τις ΗΠΑ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, προς 

υποστήριξη του διεθνούς δικαίου και με την επιδίωξη κοινών προσεγγίσεων απέναντι στις προκλήσεις 

τόσο στις γειτονικές περιοχές της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· υπογραμμίζει τη στρατηγική 

φύση της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων, η οποία μπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα στους διατλαντικούς εταίρους να ορίσουν παγκόσμια πρότυπα για την εργασία, την υγεία, 

το περιβάλλον και τη διανοητική ιδιοκτησία, και να ενισχύσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση· ζητεί, 

εν προκειμένω, να επιδειχθεί πιο ανοικτό πνεύμα και να επικρατήσει περισσότερη διαφάνεια στις 

διαπραγματεύσεις καθώς και να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας· πιστεύει ότι η Λατινική Αμερική είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ, και ότι πρέπει να 

αναπτυχθούν διάφοροι τρόποι τριμερούς διατλαντικής συνεργασίας·"  

 

Ο Charles Tannock προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην τροπολογία 14: 

38. "προτρέπει την ηγεσία της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την ασφάλεια και την 

ελευθερία των Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτικών ομάδων που αντιμετωπίζουν 

εντεινόμενες διακρίσεις και διώξεις, βρίσκονται δε ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά· καλεί την 

ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές διμερείς συμφωνίες 

περιλαμβάνουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων και την αποτελεσματική εφαρμογή 

των ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την προαγωγή και προστασία της 

θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων·" 
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6. Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον 

Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα 

Έκθεση: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 1 8 GUE/NGL  -  

μετά την § 3 9 GUE/NGL  -  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 440, 175, 33 

μετά την § 22 7 άνω των 40 

βουλευτών 

 -  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 77 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 79 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 83 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 94 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 372, 254, 17 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 100 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ - 280, 333, 28 

4 +  

§ 106 10 GUE/NGL  -  

§ 110 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 117 11 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

μετά την § 117 12 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  

2 -  

§ 132 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

§ 135 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 396, 207, 39 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 135 13 GUE/NGL  -  

§ 136 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 417, 191, 37 

3/ΟΚ + 541, 70, 27 

4/ΟΚ + 394, 192, 38 

§ 150 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 153 1 S&D  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 161 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 162 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 472, 115, 46 

§ 163 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 164 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 404, 187, 46 

§ 165 3 PPE ΗΨ + 388, 229, 21 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

§ 174 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 183 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  

μετά την § 183 14 GUE/NGL  -  

§ 186 4 PPE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 187 5 PPE  +  

§ 190 6 PPE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 191 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 193 15 GUE/NGL  -  

μετά την § 210 §   + προφορική 

τροπολογία 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 390, 151, 97 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 5 

EFDD: §§ 162 και 165 

ALDE: §§ 135 (2ο μέρος), 136 (2ο, 3ο και 4ο μέρος), 164 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 79, 83, 162, 165 και 191 

GUE/NGL: § 5 

PPE: §§ 161, 162 και 163 

S&D: § 5 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 67 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ... στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" 

2ο μέρος "θεωρεί απαραίτητο ... διεκόπη το 2014" 

 
§ 94 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ ... που συνάπτονται ή πρόκειται να συναφθούν με τρίτες χώρες" 

2ο μέρος "ζητεί δε βελτίωση ... αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα" 

 
§ 153 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "αναπτύξει καινοτόμους δημοσιονομικούς 

μηχανισμούς ... φορολογικών μεταρρυθμίσεων και να" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 174 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "τονίζει ότι τα παιδιά ... δεν παρεμβαίνει 

στη σχολική τους εκπαίδευση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ALDE: 

τροπολογία 12 

1ο μέρος "εκτιμά ότι το κλίμα ... Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ" 

2ο μέρος "ζητεί την άμεση αναστολή ... Ευρωπαίων πολιτών·" 

 
PPE: 

§ 31 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ... Δυτικά 

Βαλκάνια και την Τουρκία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 77 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "νομικά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 110 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και ζητεί τη θέσπιση ενός ελάχιστου 

επιπέδου κοινωνικής προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 117 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη "το πρόσχημα" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 164 

1ο μέρος "επικροτεί ... δικαιώματος στη σωματική ακεραιότητα" 

2ο μέρος "και στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·" 

 
§ 186 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "περιλαμβανομένων του Frontex και του 

Eurosur·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 190 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "εντός της ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

§ 30 

1ο μέρος "επισημαίνει τις σημαντικότατες προκλήσεις ... ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 

εσωτερικό της χώρας" 

2ο μέρος "τονίζει ότι η Ρωσία ... στρατηγικής εταιρικής σχέσης" 

 
§ 150 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη "αποκλειστική " 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
ECR, ALDE, PPE, S&D: 

§ 100 

1ο μέρος "θεωρεί λυπηρό ... σε ορισμένες εταιρείες να τα παρακάμπτουν·" 

2ο μέρος "τονίζει ως εκ τούτου ... νομικώς δεσμευτικοί κανόνες " χωρίς τις λέξεις "νομικώς 

δεσμευτικοί" 

3ο μέρος "νομικώς δεσμευτικοί" 

4ο μέρος: "υποστηρίζει ένθερμα ... ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως" 

 
§ 132 

1ο μέρος "επικροτεί την έγκριση ... ευάλωτη κατάσταση των αποστατών" 

2ο μέρος "επιδοκιμάζει τη δήλωση της νέας ... ανθρωπίνων δικαιωμάτων" χωρίς τη λέξη 

"τρεις" 

3ο μέρος "τρεις" 

4ο μέρος: "ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ ... θρησκευτικούς ηγέτες·" 

 
§ 135 

1ο μέρος "ζητεί από την ΕΕ ... ανθρώπινα δικαιώματα" 

2ο μέρος "καθώς και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα" 

 
§ 136 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και συγκεκριμένα η σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία τους και τα σχετικά τους δικαιώματα", "και αυτόνομη λήψη 

αποφάσεων ... εθελούσιο οικογενειακό προγραμματισμό" και "ασφαλείς και νόμιμες 

αμβλώσεις " 

2ο μέρος "και συγκεκριμένα η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία τους και τα σχετικά τους 

δικαιώματα" 

3ο μέρος "και αυτόνομη λήψη αποφάσεων για ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα 

πρόσβασης σε εθελούσιο οικογενειακό προγραμματισμό" 

4ο μέρος: "ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις" 
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Διάφορα 

Η Monika Hohlmeier (Ομάδα PPE) συνυπογράφει την τροπολογία 2. 

 

Η Silvia Costa προτείνει την εξής προφορική τροπολογία προτείνει την εξής προφορική τροπολογία 

μετά την παράγραφο 210: 

210α. "επαναλαμβάνει ότι στο πλαίσιο της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βάσει 

των συμβάσεων της UNESCO, η πολιτιστική πολυμορφία και η πολιτιστική κληρονομιά είναι 

παγκόσμια κληρονομιά και ότι η διεθνής κοινότητα έχει το καθήκον να συνεργαστεί για την 

προστασία και την αξιοποίησή τους· θεωρεί ότι οι μορφές σκόπιμης καταστροφής πολιτιστικής και 

καλλιτεχνικής κληρονομιάς όπως συμβαίνει επί του παρόντος στο Ιράκ και στη Συρία, θα πρέπει να 

διώκονται ως εγκλήματα πολέμου και ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·" 
 

 

7. Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και τη 

συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας  

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, 

B8-0224/2015, B8-0225/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0215/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

μετά την § 2 1 GUE/NGL  -  

μετά την § 7 4 GUE/NGL  + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 8 2 GUE/NGL  -  

μετά την § 12 3 GUE/NGL  + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 8 

1ο μέρος "να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας κατά την 

αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών, και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 14 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "τις κυριότερες αδυναμίες που 

χαρακτήριζαν την προηγούμενη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Ο Victor Boștinaru προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην τροπολογία 4: 

8." καλεί τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και του Αραβικού Συνδέσμου να τηρούν την 

απαγόρευση των βασανιστηρίων, όπως αυτή κυρίως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των 

βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 

την οποία τα περισσότερα εξ αυτών έχουν υπογράψει και κυρώσει· επαναλαμβάνει ότι η απόσπαση 

ομολογίας με βασανιστήρια δεν είναι έγκυρη " 

 

Ο Victor Boștinaru, προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3: 

14. "καλεί το Συμβούλιο να ελέγξει εάν έχουν διαπραχθεί παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας της 

ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων σε σχέση με την καταστολή," 
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8. Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0235/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0235/2015  

(επιτροπή PECH) 

§ 3 4 GUE/NGL  -  

§ 4 6 GUE/NGL  -  

μετά την § 4 5 GUE/NGL ΟΚ - 65, 480, 56 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 476, 122, 5 

3/ΟΚ + 476, 123, 6 

4 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 540, 59, 3 

2/ΟΚ + 492, 98, 10 

§ 8 7 GUE/NGL ΟΚ - 94, 511, 2 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 471, 110, 27 

μετά την αιτ. σκ. Η 1 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Θ 2 GUE/NGL ΟΚ - 86, 516, 5 

αιτ. σκ. ΙΓ 3Δ GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 501, 57, 40 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: § 8 και τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: τροπολογίες 2, 5 και 7 

ECR: § 7 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 8 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 7 

1ο μέρος "αναγνωρίζει τα προβλήματα ... κάλυψη της ερασιτεχνικής αλιείας" 

2ο μέρος "αλλά, υπό το πρίσμα ... ενός τέτοιου μέτρου" 

 
GUE/NGL, ECR: 

§ 6 

1ο μέρος "θεωρεί ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί ... εμπορική αλιεία" 

2ο μέρος "ιδίως" 

3ο μέρος "καθορισμός συνολικών επιτρεπομένων αλιευμάτων" 

4ο μέρος 

 

"και η ανάγκη ... τεχνικά μέτρα" 

 
 

 

9. 28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, 
B8-0233/2015, B8-0234/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-0228/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 68 1 PPE ΗΨ + 292, 266, 11 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFDD: § 56 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 10 

1ο μέρος "εξακολουθεί να αντιτίθεται ... κρατών» στο ΣΑΔΗΕ·" 

2ο μέρος "καλεί τις χώρες ... τη διαφάνεια της ψήφου τους·" 

 
§ 21 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "να θέσουν τέρμα στις αυθαίρετες 

συλλήψεις ... η υπερβολικά μακρά κράτηση των παράτυπων μεταναστών" και "να 

σέβονται ανά πάσα στιγμή την αρχή της μη επαναπροώθησης και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 34 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ... ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα" 

2ο μέρος "καθώς και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα" 

 



P8_PV-PROV(2015)03-12(VOT)_EL.doc_23_PE 550.895_ 

§ 35 

1ο μέρος "παρατηρεί κριτικά ... εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας" 

2ο μέρος "εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του ... σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 

δικαιωμάτων" 

 
§ 49 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει την αμέριστη ... εγκλήματα που προβλέπονται στο Καταστατικό 

της Ρώμης" 

2ο μέρος "χαιρετίζει την πρόσφατη κύρωση του Καταστικού της Ρώμης από την 

Παλαιστινιακή Αρχή τον Ιανουάριο του 2015" 
 

Διάφορα 

Ο Miroslav Poche (Ομάδα S&D) και οι Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu και Cristian 

Dan Preda (Ομάδα PPE) αποσύρουν την υπογραφή του από την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0228/2015. 

 
 

 

10. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, 
B8-0245/2015, B8-0246/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

§ 1 4 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 9 6 GUE/NGL ΟΚ - 88, 434, 43 

§ 10 5 GUE/NGL ΟΚ - 118, 416, 21 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 440, 98, 20 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 14 1 ALDE ΟΚ - 87, 231, 245 

αιτ. σκ. Α 2 GUE/NGL ΟΚ - 53, 415, 86 

§ αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Δ 3 GUE/NGL ΟΚ - 29, 451, 77 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 384, 75, 45 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL, ALDE: τροπολογία 1 

PPE: τροπολογίες 2, 3, 5, 6, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: §§ 1, 8, 12 και 14 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

αιτ. σκέψη Α 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "αυθαιρέτως" και "χωρίς αυτοί να 

διαθέτουν ... αδικήματος εναντίον του" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκέψη Δ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη "παράξενες " 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
αιτιολογική σκέψη Ε 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη "και αναιτιολόγητα" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη "ειρηνικές" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 
 

Διάφορα 

Οι Nicola Caputo, Andrejs Mamikins και Carlos Zorrinho (Ομάδα S&D) συνυπογράφουν την κοινή 

πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0236/2015. 

 


