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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. Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai 

Dzamara 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, 
B8-0474/2015, B8-0478/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-0465/2015  

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

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0465/2015  ECR  ↓  

B8-0466/2015  EFDD  ↓  

B8-0467/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2015  ALDE  ↓  

B8-0471/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0474/2015  PPE  ↓  

B8-0478/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 15 

1ο μέρος "καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Harare να συνεχίζει ... κυρίως μέσω των 

οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών," 

2ο μέρος "και ότι οι πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από 

αυτήν όντως υλοποιούνται·" 
 

Διάφορα 

Οι Jytte Guteland και Goffredo Maria Bettini (Ομάδα S&D) συνυπέγραψαν επίσης την κοινή πρόταση 

ψηφίσματος ΚΨ-B8-0465/2015. 
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2. Η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και οι ομαδικοί τάφοι 

στην Ταϋλάνδη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, 
B8-0482/2015, B8-0484/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-0469/2015  

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

§ 1 2 Verts/ALE ΗΨ + 567, 4, 23 

§ 8 3 Verts/ALE ΗΨ + 282, 248, 85 

πριν την αιτ.σκέψη Α 1 Verts/ALE ΗΨ + 342, 253, 27 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0469/2015  EFDD  ↓  

B8-0470/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0472/2015  ALDE  ↓  

B8-0477/2015  ECR  ↓  

B8-0480/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2015  PPE  ↓  

B8-0484/2015  S&D  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Goffredo Maria Bettini (Ομάδα S&D) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-

B8-0469/2015. 
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3. Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Thulani Maseko και Bheki Makhubu 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, 

B8-0483/2015, B8-0485/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-0473/2015  

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

μετά την § 7 3 GUE/NGL  -  

§ 9 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 571, 50, 11 

2/ΟΚ + 335, 271, 17 

αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

μετά την αιτ.σκέψη ΙΒ 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 579, 6, 58 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0473/2015  ECR  ↓  

B8-0475/2015  EFDD  ↓  

B8-0476/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0479/2015  ALDE  ↓  

B8-0481/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0483/2015  PPE  ↓  

B8-0485/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 

S&D: § 9, τελική ψηφοφορία 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτιολογικές σκέψεις ΙΑ, ΙΒ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 9 

1ο μέρος "καλεί συνεπώς την Επιτροπή να τηρεί τις υποχρεώσεις της ... και με τις εργασιακές 

και περιβαλλοντικές συμβάσεις που απορρέουν από τις γενικευμένες προτιμήσεις," 

2ο μέρος "καθώς επίσης και να δρομολογήσει έρευνα ... από τις γενικευμένες προτιμήσεις 

έχουν ενδεχομένως συμβεί·" 
 

Διάφορα 

Ο Goffredo Maria Bettini (Ομάδα S&D) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-

B8-0473/2015. 
 

 

4. Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

Έκθεση: Arnaud Danjean (A8-0054/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 3 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 402, 239, 5 

§ 4 2 GUE/NGL ΟΚ - 113, 511, 21 

§ 6 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 434, 207, 7 

§ 8 1 PPE  +  

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

4/ΟΚ ↓  

5/ΟΚ ↓  

6 ↓  

§ 9 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 393, 225, 17 

§ 11 3 GUE/NGL ΟΚ - 153, 479, 14 

§ 12 4 GUE/NGL ΟΚ - 100, 519, 29 

§ 13 5Δ GUE/NGL ΟΚ - 169, 458, 18 

§ 23 6 GUE/NGL ΟΚ - 72, 486, 86 

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 24 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 389, 248, 12 

§ 34 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 38 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 369, 266, 16 

§ 41 7 GUE/NGL ΟΚ - 188, 442, 18 

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 409, 204, 37 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 43 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 416, 194, 37 

§ 47 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 400, 227, 19 

§ 48 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 50 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 380, 248, 18 

§ 51 § αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ + 336, 295, 16 

§ 52 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 383, 236, 28 

§ 54 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 361, 236, 54 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: §§ 3 (2ο μέρος), 6 (2ο μέρος), 8 (4ο και 5ο μέρος), 9, 25 (2ο μέρος), 38, 41 (2ο 

μέρος), 47, 50, 52 

GUE/NGL: τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6, 7, §§ 9, 43, 52 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 51 

EFDD: § 43 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και αποφασιστικά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 3 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και της μετανάστευσης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "της στρατηγικής αυτονομίας και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 25 

1ο μέρος "εκτιμά, δεδομένου ότι τόσο οι μη στρατιωτικές ... παροχή συνδρομής σε επίπεδο 

προϋπολογισμού και εξοπλισμού·" 

2ο μέρος "εκτιμά ότι η εν λόγω νέα πολιτική, ... να αναζητήσει καινοτόμους πηγές 

χρηματοδότησης·" 

 
§ 34 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η 

στρατηγική αυτονομία της Ένωσης ... και δυναμικού της ΕΕ ως παγκόσμιου 

παρόχου ασφάλειας·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 41 

1ο μέρος "σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου ... και της ανάγκης συμμόρφωσης προς το 

διεθνές δίκαιο·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να περιγράψει ... την ένταξη των συστημάτων RPAS στον 

ευρωπαϊκό εναέριο χώρο·" 

 
§ 48 

1ο μέρος "επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής ... το οποίο θα τους επιτρέπει να είναι 

ανταγωνιστικές," 

2ο μέρος "ώστε να εξασφαλίζεται η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·" 

 
§ 54 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τη στρατηγική αυτονομία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
EFDD: 

§ 23 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι 

αποστολές εκτελεστικής εντολής σπανίως χρησιμοποιούνται πλέον·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 24 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για τα επίμονα προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων ... οι 

οποίες αποδεικνύουν τη ζωτικότητα των συμπράξεων που έχουν σφυρηλατηθεί στο 

πλαίσιο της ΚΠΑΑ·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη προθυμία ... και τις δυνατότητες 

που διαθέτουν για τέτοιους σκοπούς·" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 8 

1ο μέρος "αναμένει ότι, έως τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ... που είχαν 

αναλάβει τον Δεκέμβριο του 2013·" 

2ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση, από τους αρχηγούς κρατών, 

...· ότι η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 

του 2015 πρέπει" 

3ο μέρος "πρέπει να ενθαρρύνει τα μη συνεργάσιμα κράτη μέλη να επενδύσουν 

περισσότερους πόρους στον τομέα" 

4ο μέρος "της άμυνας, ενώ θα πρέπει" 

5ο μέρος "να εστιάσει επίσης τις προσπάθειές της στους τομείς" 

6ο μέρος "διαχείρισης κρίσεων στους οποίους η ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει πραγματική 

προστιθέμενη αξία·" 
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5. Χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

Έκθεση: Eduard Kukan και Indrek Tarand (A8-0136/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 292, 352, 4 

3 +  

4/ΗΨ - 294, 346, 4 

§ 3 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 382, 239, 26 

3 +  

4/ΗΨ - 284, 357, 6 

5 +  

§ 13 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 393, 232, 23 

§ 15 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 389, 234, 24 

§ 17 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 384, 227, 32 

§ 18 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 393, 222, 30 

§ 19 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 388, 233, 24 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 20 § αρχικό κείμενο ΟΚ - 237, 393, 15 

§ 28 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 360, 256, 28 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 347, 248, 44 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: §§ 3 (2ο μέρος), 13 (2ο μέρος), 15 (2ο μέρος), 17, 18, 19 (2ο μέρος), 20, 28 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 20 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 13 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καθώς και της εσωτερικής διάστασης 

των πολιτικών για την κοινή αγορά και τη βιομηχανία, για το διάστημα και για την 

έρευνα και ανάπτυξη·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 15 

1ο μέρος "υπογραμμίζει τη δυνητική εξοικονόμηση ... και στις ικανότητες ανάπτυξης μεταξύ 

των κρατών μελών της ΕΕ," 

2ο μέρος "αποδοκιμάζει όμως έντονα το ότι ... από τον ευρωπαϊκό δημοκρατικό έλεγχο·" 

 
§ 19 

1ο μέρος "επικροτεί τον χάρτη πορείας της ... που εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2014·" 

2ο μέρος "καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να καταρτίσει ... ισχυρότερης ευρωπαϊκής 

βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (ΕΒΤΒΑ)·" 

 
S&D, EFDD: 

§ 1 

1ο μέρος "σημειώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι μείζονες χρηματοδότες ... βιώσιμης 

ειρήνης σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις" 

2ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για τον μετριοπαθή χαρακτήρα ... ουσιαστικές ευρωπαϊκές 

συνεισφορές στη διατήρηση και την επιβολή της ειρήνης" 

3ο μέρος "είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ δεν μπορεί επιτρέπει στον εαυτό της ... ή στηρίζουν την 

έξοδο από την κρίση" 

4ο μέρος "αλλ' ότι πρέπει να είναι ικανή να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης μιας 

κρίσης·" 
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S&D, Verts/ALE: 

§ 3 

1ο μέρος "σημειώνει με ανησυχία ότι παρά τον συνολικό ετήσιο ... φιλόδοξους μη 

στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ·" 

2ο μέρος "ζητεί την ενίσχυση της ΕΕ ως πραγματικού παράγοντα στον τομέα της άμυνας στο 

πλαίσιο του NATO" 

3ο μέρος "εκφράζει δε τη λύπη του για την έλλειψη" 

4ο μέρος "σαφούς στρατιωτικού" 

5ο μέρος "δόγματος" και "το οποίο να καθιστά επιχειρησιακές ... σε ανάλυση των 

προκλήσεων και των απαιτήσεων στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας·" 
 

 

6. Δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη 

Έκθεση: Ana Gomes (A8-0159/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 435, 185, 16 

§ 5 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 13 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 367, 251, 22 

§ 14 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 414, 168, 58 

αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 386, 175, 84 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: §§ 1 (2ο μέρος), 13 (2ο μέρος), 14 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τονίζει ότι η μείωση των 

προϋπολογισμών για την άμυνα ... εξασφάλιση της εθνικής και ευρωπαϊκής 

ασφάλειας·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 13 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

υποβάλει πρόταση ... να γενικευθεί σε όλες τις δραστηριότητες συνεργασίας στο 

πλαίσιο του ΕΟΑ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Β 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καθώς και η στρατηγική αυτονομία της 

ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
EFDD: 

§ 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και να παρέχουν κίνητρα για την 

ανάπτυξή τους εντός των επιτρεπόμενων ορίων στα πλαίσια της νομοθεσίας της 

ΕΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 


