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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. Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία 

Έκθεση: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 567, 50, 24 

2/ΟΚ + 532, 68, 28 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 357, 290, 11 

Μετά την § 15, 

υπότιτλος 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 569, 79, 10 

2/ΟΚ + 504, 122, 14 

3/ΟΚ + 405, 225, 24 

4/ΟΚ + 418, 216, 26 

5/ΟΚ + 533, 86, 37 

6/ΟΚ + 482, 137, 40 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 576, 52, 38 

2/ΟΚ + 510, 135, 21 

3/ΟΚ + 513, 132, 19 

4/ΟΚ + 551, 90, 22 

5/ΟΚ + 476, 161, 20 

6/ΟΚ + 509, 133, 18 

7/ΟΚ + 575, 68, 18 

§ 19 4 PPE ΟΚ + 347, 290, 33 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

3 ↓  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 481, 165, 21 

2/ΟΚ + 436, 197, 24 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 427, 220, 26 

2/ΗΨ + 354, 289, 28 

3/ΟΚ + 339, 295, 30 

4/ΟΚ + 333, 307, 30 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 282, 364, 25 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 368, 274, 18 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 5 PPE  +  

11 Verts/ALE ΟΚ - 199, 306, 167 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ ↓  

3/ΟΚ ↓  

4/ΟΚ ↓  

5/ΟΚ ↓  

6/ΟΚ ↓  

7/ΟΚ ↓  

8/ΟΚ ↓  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 590, 58, 16 

2/ΟΚ + 517, 119, 15 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 38 12 EFDD, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 138, 356, 179 

§ 47 6 PPE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

3/ΟΚ ↓  

4/ΟΚ ↓  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ. +  

1/ΟΚ + 609, 35, 24 

2/ΟΚ + 324, 315, 25 

3/ΟΚ - 309, 336, 16 

4/ΟΚ + 611, 37, 20 

5/ΟΚ + 598, 50, 14 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 52 7 PPE ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 483, 151, 40 

2 +  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 53 8 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 264, 374, 33 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 60 1 ALDE ΗΨ - 184, 310, 174 

9 PPE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 579, 64, 22 

2/ΟΚ - 280, 345, 42 

3/ΟΚ + 550, 94, 24 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 65 10 PPE ΗΨ - 278, 372, 25 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 608, 46, 19 

2/ΟΚ + 333, 314, 24 

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 591, 62, 23 

2/ΟΚ + 341, 289, 32 

3/ΟΚ + 600, 49, 23 

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 611, 42, 20 

2/ΟΚ + 495, 127, 31 

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 76 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 528, 58, 83 

μετά την αιτ. αναφ. 21 2 PPE  +  

αιτ. σκ. Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΔ 3 PPE ΗΨ + 336, 306, 23 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 394, 197, 82 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 4, 11, §§ 2, 16, 18, 21, 35, 36, 47, 49, 61, 65, 67, 70 

EFDD: τροπολογία 12 και τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 26, 27, 28, 29, 30, 50, 53, 62 

PPE: §§ 1, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 47, 53, 60, 61, 62 

ENF: αιτ. σκ. ΙΕ, §§ 19, 36, 37, 52, 62 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 19 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να προτείνει, ...2014, της αποδοτικότητας των πόρων σε 

επίπεδο ΕΕ έως το 2030," 

2ο μέρος "καθώς και μεμονωμένους στόχους για κάθε κράτος μέλος·" 

3ο μέρος " τονίζει ότι, προκειμένου μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι για την αποδοτική 

χρήση των πόρων, πρέπει να βασίζονται σε δείκτες·" 

 
§ 47 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "μέχρι το τέλος του 2015, στόχους,", 

"δεσμευτικό στόχο " και "στους τομείς της μεταποίησης, του λιανικού 

εμπορίου/διανομής, των υπηρεσιών εστίασης/φιλοξενίας και στα νοικοκυριά·" 

2ο μέρος "μέχρι το τέλος του 2015, στόχους," 

3ο μέρος "δεσμευτικό στόχο " 

4ο μέρος "στους τομείς της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου/διανομής, των υπηρεσιών 

εστίασης/φιλοξενίας και στα νοικοκυριά·" 

 
§ 60 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υποχρεωτικές" και "θεωρεί ότι ... 

«συμμόρφωση ή αιτιολόγηση»·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 65 

1ο μέρος "προτρέπει ... συσκευασιών στα τρόφιμα," 

2ο μέρος " συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης ... ευρωπαϊκά πρότυπα·" 

 
PPE: 

αιτιολογική σκέψη ΙΘ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "μεταξύ άλλων των άμεσων και έμμεσων 

επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 11 

1ο μέρος Ensemble du texte à l'exclusion de "πράσινες" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 22 

1ο μέρος "τονίζει τη σημασία ... κύκλου ζωής στις πολιτικές για τα προϊόντα," 

2ο μέρος "μεταξύ άλλων μέσω ... περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων των προϊόντων·" 

 
§ 27 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι, ... πριν από την ανακύκλωση·" 

2ο μέρος " εν προκειμένω, ζητεί από την ... τουλάχιστον 50%· 

 
§ 36 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "στόχων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ENF: 

αιτ. σκ. Α 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "η κλιματική αλλαγή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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αιτ. σκ. B 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και ότι πολλοί πόροι πρόκειται να 

εξαντληθούν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Θ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ... ανταγωνιστικές επιχειρήσεις " 

2ο μέρος "και ότι αυτές καθαυτές οι επιχειρήσεις ...  κυκλική οικονομία·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "φιλόδοξη" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και νομικά δεσμευτικούς στόχους " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. ΙΣΤ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "σαφώς" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καθώς και τον ορισμό στόχου για την 

αποδοτική χρήση των πόρων," και "φιλόδοξη" 

2ο μέρος "καθώς και τον ορισμό στόχου για την αποδοτική χρήση των πόρων," 

3ο μέρος "φιλόδοξη" 

 
§ 7 

1ο μέρος " την ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Μετά την § 15, υπότιτλος 

1ο μέρος "Δείκτες" 

2ο μέρος "και στόχοι" 

 
§ 17 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι ... ως βάση νομοθετικών πρωτοβουλιών " 

2ο μέρος "και συγκεκριμένων αριθμητικών στόχων μείωσης·" 

 
§ 21 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 23 

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

αποφασιστικότητα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 28 

1ο μέρος "καλεί ... και ανακύκλωση των προϊόντων· " 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι είναι καθοριστικό ... ο ενεργός ρόλος τους·" 
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§ 34 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "εκφράζει την απογοήτευσή του για την 

απόσυρση της νομοθετικής πρότασης σχετικά με τα απόβλητα, αλλά " και "πιο 

φιλόδοξη" 

2ο μέρος "εκφράζει την απογοήτευσή του για την απόσυρση της νομοθετικής πρότασης 

σχετικά με τα απόβλητα, αλλά " 

3ο μέρος "πιο φιλόδοξη" 

 
§ 58 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 74 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι η ΕΕ ... των φυσικών πόρων·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή ... της βιομηχανίας και της κοινωνίας·" 

 
§ 76 

1ο μέρος "τονίζει ότι η αύξηση ...ευρωπαίοι πολίτες·" 

2ο μέρος "παρατηρεί ότι η ... του πληθυσμού·" 

 
ENF, Verts/ALE: 

τροπολογία 7 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή ... συνολική διάρκεια ζωής ενός κτιρίου·" 

2ο μέρος Η διαγραφή  "· θεωρεί ότι το διαβατήριο κτιρίου ... και ανακύκλωση·" 

 
Verts/ALE: 

Am 8 

1ο μέρος " θεωρεί ότι ... κτιρίων να βελτιωθεί έως το 2050·" 

2ο μέρος Διαγραφή " καλεί, ως εκ τούτου, ... σχετικά με την ενεργειακή απόδοση·" 

 
§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "καθολική" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 

ECR, ALDE, ENF: 

§ 16 

1ο μέρος "τονίζει ότι... εντός των ορίων ανανεωσιμότητάς τους," εκτός από τις λέξεις 

"απόλυτη", "υλοποίηση " και "ιδίως στη χρήση βιομάζας" 

2ο μέρος "απόλυτη" 

3ο μέρος "υλοποίηση " 

4ο μέρος "ιδίως στη χρήση βιομάζας" 

5ο μέρος " και σταδιακή εξάλειψη ... των υπηρεσιών οικοσυστήματος·"εκτός από τη λέξη 

"ιδίως" 

6ο μέρος "ιδίως" 
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ECR, PPE, ENF: 

§ 18 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "έως το τέλος του 2015", "έναν βασικό 

δείκτη και μια", "ότι η χρήση των εν λόγω εναρμονισμένων δεικτών ", "πρέπει να 

είναι νομικά δεσμευτική από το 2018", "των εισαγωγών και των εξαγωγών" και "και 

τις εκπομπές άνθρακα·" 

2ο μέρος "έως το τέλος του 2015" 

3ο μέρος "έναν βασικό δείκτη και μια" 

4ο μέρος "ότι η χρήση των εν λόγω εναρμονισμένων δεικτών " 

5ο μέρος "πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική από το 2018" 

6ο μέρος "των εισαγωγών και των εξαγωγών" 

7ο μέρος "και τις εκπομπές άνθρακα·" 

 

§ 49 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή ... των πόρων στα κτίρια" 

2ο μέρος "αυτό περιλαμβάνει ... «πράσινες» οροφές·" εκτός από τις λέξεις "οι στόχοι και" 

3ο μέρος "οι στόχοι και" 

4ο μέρος "τονίζει τη σημασία ... την υλοποίηση του οράματος αυτού·" εκτός από τις λέξεις 

"και φιλόδοξους " 

5ο μέρος "και φιλόδοξους " 

 

 

 
ECR, ENF: 

§ 24 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "έως το τέλος του 2016", "με βάση 

εκτίμηση επιπτώσεων, ενσωματώνοντας ... επαναχρησιμοποίησης και την 

ανακυκλωσιμότητα·" 

2ο μέρος "έως το τέλος του 2016" 

3ο μέρος "με βάση εκτίμηση επιπτώσεων, ενσωματώνοντας ... επαναχρησιμοποίησης και την 

ανακυκλωσιμότητα·" εκτός από τις λέξεις "καθιέρωση υποχρεωτικού «διαβατηρίου 

προϊόντος» με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις" 

4ο μέρος "καθιέρωση υποχρεωτικού «διαβατηρίου προϊόντος» με βάση τις εν λόγω 

απαιτήσεις" 

 
§ 35 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καθορισμός δεσμευτικών στόχων ... με 

προθεσμία έως το 2025·", "διευρυμένη" "υποχρέωση των ανακυκλωτών ... από τις 

μονάδες διαλογής", "μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα·", "δεσμευτική, προοδευτική 

μείωση  ... την ανακύκλωση", "σε τρεις φάσεις ... από περιβαλλοντική άποψη 

επιλογή·" και "επιβολή τελών ... την αποτέφρωση" 

2ο μέρος ""καθορισμός δεσμευτικών στόχων ... με προθεσμία έως το 2025·" 

3ο μέρος "διευρυμένη"  

4ο μέρος "υποχρέωση των ανακυκλωτών ... από τις μονάδες διαλογής" 

5ο μέρος "μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα·" 

6ο μέρος "δεσμευτική, προοδευτική μείωση  ... την ανακύκλωση" 

7ο μέρος "σε τρεις φάσεις ... από περιβαλλοντική άποψη επιλογή·" 

8ο μέρος "επιβολή τελών ... την αποτέφρωση" 

 
§ 61 

1ο μέρος "υπογραμμίζει την ανάγκη ... μακροβιότερων προϊόντων" 

2ο μέρος "(παραδείγματος χάρη, ... μίας χρήσης προϊόντων)· " 

3ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη ... του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" 
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PPE, ENF: 

§ 67 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή ... επιχειρηματικών πληροφοριών·" 

2ο μέρος "καλεί επίσης την Επιτροπή ... με κατάλληλη αξιολόγηση αντικτύπου·" 

3ο μέρος "πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ... ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·" 

 

ECR, PPE: 
§ 70 

1ο μέρος "τονίζει ότι όλες ... τις επιζήμιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις," 

2ο μέρος "περιλαμβανομένων και εκείνων ... έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα·" 
 

 

2. Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος  * 

Έκθεση: Esther Herranz García (A8-0176/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

4 

6 

8-10 

13-14 

17-39 

41-49 

επιτροπή  +  

Τροπολογία της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

1-3 επιτροπή χ.ψ. +  

5 επιτροπή ΟΚ + 517, 79, 74 

7 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

11 επιτροπή ΟΚ + 589, 62, 20 

12 επιτροπή χ.ψ. +  

15 επιτροπή χ.ψ. +  

16 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

50 επιτροπή χ.ψ. +  

51 επιτροπή χ.ψ. +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

άρθρο 1 54 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

ΟΚ + 346, 322, 4 

άρθρο 2, § 2 55Δ Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

ΟΚ + 349, 318, 4 

άρθρο 4, παρ. 1, 

εδάφιο 1 

40 επιτροπή  +  

53 ENF  -  

Παράρτημα I 56 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

ΟΚ - 189, 455, 30 

Παράρτημα ΙΙ 57Δ Verts/ALE,G

UE/NGL, 

EFDD 

ΟΚ + 340, 323, 5 

μετά την αιτ. σκ. 13 52 ENF  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 365, 255, 53 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 54, 55, 56, 57 

ENF: τροπολογίες 5, 11 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: τροπολογίες 1, 2, 3, 7, 12, 15, 50, 51 

ALDE: τροπολογίες 1, 2, 3, 7, 12, 15, 50, 51 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ENF: 

τροπολογία 7 

1ο μέρος "Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα ... προστασία της δημόσιας υγείας." 

2ο μέρος "Επιπλέον ...  λειτουργία της εσωτερικής αγοράς." 

 
τροπολογία 16 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "Η Επιτροπή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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3. Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0655/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0655/2015  

επίτροπη ECON 

μετά την § 1 2 GUE/NGL  -  

§ 2 3 GUE/NGL ΟΚ - 174, 475, 10 

μετά την § 2 4 GUE/NGL ΗΨ - 307, 327, 26 

§ 8 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 13 7 GUE/NGL ΟΚ - 98, 539, 28 

§ 19 8 GUE/NGL ΟΚ - 142, 515, 5 

§ 20 9 GUE/NGL  -  

§ 21 10 GUE/NGL  -  

§ 35 11 GUE/NGL ΟΚ - 96, 562, 6 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 479, 53, 133 

§ 54 12 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Ε 1 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 532, 111, 24 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: § 50 και τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: τροπολογίες 3, 7, 8, 11 
 

 

4. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0676/2015, B8-0679/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0676/2015  

επιτροπή LIBE 

§ 1 9 GUE/NGL  +  

μετά την § 1 10 GUE/NGL ΗΨ - 312, 353, 4 

11 GUE/NGL ΟΚ - 155, 476, 30 

§ 2 34 PPE ΗΨ + 453, 210, 2 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

μετά την § 2 12 GUE/NGL  -  

§ 5 13 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 300, 359, 7 

§ 7 14 GUE/NGL  -  

§ 8 35 PPE ΗΨ - 204, 439, 25 

15 GUE/NGL ΗΨ - 315, 331, 22 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 384, 272, 12 

§ 10 36 PPE ΗΨ - 310, 344, 12 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 339, 326, 3 

2/ΟΚ - 321, 329, 11 

§ 12 37 PPE ΟΚ - 326, 332, 10 

38 PPE ΗΨ - 230, 413, 23 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 341, 320, 7 

μετά την § 14 32 PPE ΗΨ + 349, 299, 9 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 -  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 21 39 PPE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 298, 360, 12 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 345, 312, 7 

§ 23 43 PPE ΗΨ - 229, 415, 24 

16 GUE/NGL  -  

μετά την § 23 44 PPE  +  

§ 24 17 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 563, 69, 35 

§ 26 2 ALDE ΗΨ - 283, 352, 27 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 309, 318, 32 

2/ΗΨ + 357, 272, 27 

§ 27 18Δ GUE/NGL ΟΚ - 152, 503, 7 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 486, 143, 33 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 30 19 GUE/NGL  -  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 592, 39, 33 

μετά την § 31 45 PPE ΟΚ + 362, 278, 21 

§ 32 46 PPE  +  

μετά την § 32 47 PPE  +  

§ 33 20 GUE/NGL ΗΨ - 274, 355, 25 

§ 34 21 GUE/NGL  -  

§ 35 40 PPE ΟΚ - 222, 421, 10 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 341, 297, 15 

Υπότιτλος πριν την  

§ 36 

22 GUE/NGL  -  

§ 36 23 GUE/NGL ΟΚ - 66, 574, 7 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 37 24 GUE/NGL  -  

§ 38 25 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 577, 67, 9 

§ 39 26Δ GUE/NGL  -  

§ 40 41 PPE ΟΚ - 316, 317, 15 

§ αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1/ΟΚ + 435, 206, 7 

2/ΟΚ + 372, 256, 10 

3/ΟΚ + 330, 297, 14 

§ 41 27Δ GUE/NGL ΟΚ - 51, 559, 38 

§ 42 28 GUE/NGL  -  

§ 45 1 ALDE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2/ΟΚ ↓  

3 ↓  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 48 33 PPE ΟΚ + 571, 10, 60 

§ 49 29Δ GUE/NGL  -  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Α 3 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Α 4 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Γ 30 PPE ΗΨ - 310, 331, 3 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 349, 274, 20 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 374, 262, 10 

αιτ. σκ. Ε 5 GUE/NGL  +  

αιτ. σκ. ΣΤ 6 GUE/NGL  +  

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 484, 123, 38 

αιτ. σκ. Θ 31 PPE ΟΚ - 285, 327, 29 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 282, 309, 51 

αιτ. σκ. Ι 7 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. ΙΑ 8Δ GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. ΙΑ 42 PPE ΟΚ + 554, 3, 84 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 250, 204, 184 

Πρόταση ψηφίσματος μιας πολιτικής ομάδας 

B8-0679/2015  PPE, ECR  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 2, 5, 10, 24, 27, αιτ. σκ. δ, η, τροπολογία 11, 18, 23, 27, τελική ψηφοφορία 

S&D: τελική ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 11, 18, 31, 33, 37, 40, 41, 42, 45, §§ 35, 40 

ENF: §§ 5, 12, 2, 31 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 20, 21, 29, 46, 47, 48, 50 

Verts/ALE: § 27 

PPE: αιτ. σκ. Γ, Δ, Θ, §§ 2, 8, 12, 21, 22, 31 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 19 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 36 

1ο μέρος "συμφωνεί ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης ... και ενδιαφερόμενοι κύκλοι 

συμφερόντων·" 

2ο μέρος "ζητεί τολμηρότερα μέτρα ... την προπαγάνδα της τρομοκρατίας·" 
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ENF: 

§ 38 

1ο μέρος "πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ...δικαιώματά μας εν γένει·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι το Θεματολόγιο ... και την τρομοκρατία·" 

 
PPE: 

§ 10 

1ο μέρος "σημειώνει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει ... στην «εθνική ασφάλεια»·" 

2ο μέρος "καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή ... θεμελιώδη δικαιώματα σε σχέση με τα μέτρα 

ασφάλειας·" 

 

§ 26 

1ο μέρος "αντιτίθεται στην ιδέα της χρήσης ... σε εμπορία ανθρώπων·" 

2ο μέρος "παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ να παρουσιάσει ... τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών" 

 

§ 45 

1ο μέρος "τονίζει ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις ... και το εθνικό δίκαιο·" 

2ο μέρος "καλεί συγκεκριμένα την Επιτροπή ... ή να περιορίσουν αυτό το δικαίωμα·" 

3ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ... με ελλείψεις προσωπικού·" 

 

ECR, ENF: 

§ 40 

1ο μέρος "συμφωνεί ότι η εμπορία ανθρώπων ... αντιμετώπισης στο ευρωπαϊκό επίπεδο·" 

2ο μέρος "απορρίπτει με έμφαση ωστόσο ... μετανάστευσης και τρομοκρατίας·" 

3ο μέρος "επισημαίνει ότι η έλλειψη νομίμων οδών εισόδου ... που έχουν ανάγκη διεθνούς 

προστασίας·" 

 
 

5. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, 
B8-0663/2015, B8-0664/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αίτημα αναβολής της 

ψηφοφορίας (άρθρο 

190 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού) 

 S&D ΗΨ + 453, 124, 7 
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6. Κατάσταση στην Υεμένη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, 
B8-0687/2015, B8-0688/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0680/2015  

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

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 7 1 GUE/NGL  -  

μετά την § 9 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL ΗΨ - 162, 389, 37 

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 320, 187, 74 

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0680/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0681/2015  PPE  ↓  

B8-0682/2015  ALDE  ↓  

B8-0683/2015  S&D  ↓  

B8-0686/2015  ECR  ↓  

B8-0687/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0688/2015  EFDD  ↓  

 



P8_PV(2015)07-09(VOT)_EL.doc 23 PE 564.812 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: αιτ. σκ. Ζ, Η 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

αιτιολογική σκέψη Ε 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Μαρτίου 2015, ... Προέδρου της Υεμένης Abd-

Rabbu Mansour Hadi·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες ... για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα ερευνά το θέμα αυτό·" 

 
§3 

1ο μέρος "καταδικάζει τις μονομερείς ... πρώην Πρόεδρο Saleh στρατιωτικών μονάδων·" 

2ο μέρος "καταδικάζει επίσης ... την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση·" 
 

Διάφορα 

Οι Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo (Ομάδα EFDD) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση 

ψηφίσματος RC-B8-0680/2015. 
 

 

7. Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές 

για πολιτική σταθερότητα 

Έκθεση: Vincent Peillon (A8-0193/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/ΟΚ + 509, 57, 25 

6/ΟΚ + 352, 208, 16 

7/ΟΚ + 352, 198, 32 

8/ΟΚ + 341, 212, 20 

9 +  

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 433, 146, 12 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 310, 248, 20 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 415, 165, 2 

3 +  

4 +  

μετά την § 18 3 εισηγητής ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 362, 200, 19 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 § 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 +  

3 +  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την αιτ. σκ. ΙΓ 2 εισηγητής  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 400, 98, 86 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 13 

Verts/ALE: § 50 

GUE/NGL: §§ 1, 12, 15, 49, 50, αιτ. σκ. ΙΑ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 6 

1ο μέρος "σημειώνει τη συνεχόμενη αύξηση ... από τη Συρία και το Ιράκ" 

2ο μέρος "και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ ... των εκκρεμουσών υποθέσεων που έχουν 

συσσωρευτεί·" 

 
§ 12 

1ο μέρος "εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του ... επανεκτίμηση αυτών των υλοποιήσεων·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της δέσμευσής της ...προς καταπολέμηση του 

εξτρεμισμού·" 

 
PPE: 

τροπολογία 3 

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

υγείας, περιλαμβανομένης της δυνατότητας άμβλωσης," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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Verts/ALE: 

§ 19 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
EFDD: 

§ 25 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τα αρμόζοντα μέτρα ... για να 

αναλαμβάνεται η" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D, ECR, Verts/ALE, EFDD: 

§ 1 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ... ακολουθώντας κοινή στρατηγική·" 

2ο μέρος "χαιρετίζει ειδικότερα τη δράση ... συνασπισμό κατά του ISIS" 

3ο μέρος "είτε καταφέροντας στρατιωτικά πλήγματα" 

4ο μέρος "είτε παρέχοντας υλικοτεχνική, οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη·" 

5ο μέρος "ζητεί ωστόσο μεγαλύτερη κινητοποίηση ... για καλύτερη διάρθρωση των δράσεων·" 

6ο μέρος "σημειώνει ότι αυτές οι δράσεις ... της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας," 

7ο μέρος "για τον σκοπό δε αυτό" 

8ο μέρος "καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ... κοινή ευρωπαϊκή άμυνα·" 

9ο μέρος "τονίζει ωστόσο ότι πρέπει να ευρεθεί ... και άλλων τρομοκρατικών ομάδων·" 

 
 

ECR, EFDD: 

§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καλεί, συνεπώς, την ΑΕ/ΥΕ ... με τις 

χώρες της περιοχής·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 9 

1ο μέρος "τονίζει επίσης τη σημασία ... με την Τουρκία και το Ιράν·" 

2ο μέρος "χαιρετίζει την πρόσφατη συμφωνία ... του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας·" 

3ο μέρος "εμμένει στον μείζονος ... του Da’esh/ISIL σε συνεργασία με την ΕΕ·" 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 15 

1ο μέρος "ανησυχεί ιδιαίτερα διότι ... μηχανισμούς (Frontex, Eurosur)" 

2ο μέρος "και να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα καταστάσεων με τα ονόματα των 

επιβατών (PNR)," 

3ο μέρος "για να " 

4ο μέρος "βελτιώσουν τους ελέγχους ... συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών·" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 44 

1ο μέρος "τονίζει ότι ο ενισχυμένος διάλογος ... στη νότια γειτονιά της ΕΕ·" 

2ο μέρος "χαιρετίζει την ίδρυση της ευρωμεσογειακής ... αερίου και" 

3ο μέρος "βεβαιώνει ότι είναι ανάγκη να ενθαρρυνθούν ... και του ηλεκτρισμού·" 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 1 δεν είναι παραδεκτή. 
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8. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 

Έκθεση: Eduard Kukan (A8-0194/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 487, 85, 5 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 7 3 εισηγητής  + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 273, 276, 33 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 489, 61, 30 

2 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 423, 143, 10 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ - 262, 299, 19 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 454, 83, 36 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 489, 78, 10 

μετά την § 52 1 άνω των 76 

βουλευτών 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 417, 128, 30 

2/ΟΚ - 251, 310, 10 

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 521, 51, 7 

2 +  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 460, 61, 55 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 1 

EFDD: § 31 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: αιτ. σκ. ΙΒ, ΙΓ,  §§ 10, 35, 39 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 6 

1ο μέρος "τονίζει ότι η ανανεωμένη πολιτική ... έχουν καθοριστική σημασία·" 

2ο μέρος "ζητεί τον διορισμό ειδικών εντεταλμένων για την Ανατολή και τον Νότο, με 

καθήκον τον πολιτικό συντονισμό ... η ΕΕ στη γειτονική περιοχή·" 

 
§ 37 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "που θα αποκαταστήσει την ευρωπαϊκή 

πολιτική τάξη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
EFDD: 

§ 4 

1ο μέρος "υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία ... των πολιτών των χωρών εταίρων·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι η ΕΠΓ πρέπει να καταστεί ... και στην προσέγγιση των αναλογικών 

κερδών" 

 
§ 14 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί ... με τη χορήγηση επαρκούς 

χρηματοδότησης·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι η μεσοπρόθεσμη επανεξέταση ... εξωτερικών χρηματοδοτικών 

μηχανισμών της ΕΕ·" 

 
§ 15 

1ο μέρος "υπογραμμίζει τον ρόλο διευκόλυνσης ... καλύπτει τα κενά και είναι οικονομικά 

αποδοτική·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους για την ΕΠΓ·" 
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§ 48 

1ο μέρος "υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία ... επιμέρους χωρών με την ΕΕ·" 

2ο μέρος "ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια ... συνεκτική προσέγγιση·" 

 
§ 58 

1ο μέρος "τονίζει τη σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας ... και νόμιμες διαδρομές για τους 

μετανάστες" εκτός από τις λέξεις "συγκεκριμένα για τους σπουδαστές, τους νέους" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

3ο μέρος "καλεί την ΕΕ να προβεί σε σαφή διαχωρισμό ... προκειμένου να την 

καταπολεμήσουν·" 

 
PPE: 

τροπολογία 1 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ... γειτονική τους χώρα·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ... σύμφωνα με τους κανόνες και τις δεσμεύσεις 

του ΠΟΕ" 

 

§ 11 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για τους περιορισμένους πόρους ... των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων" 

2ο μέρος "χάρις σε έναν μηχανισμό παρακολούθησης" 

 

§ 20 

1ο μέρος "τονίζει ότι οι πολιτικές διεύρυνσης ... δυνάμει του άρθρου 49 ΣΕΕ·" 

2ο μέρος "αν και αναγνωρίζει την προτεραιότητα ... αποδεδειγμένα εκφράσει ευρωπαϊκές 

προσδοκίες και φιλοδοξίες·" 

 

§ 45 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα των 

δύο φύλων" και "όσο και η οικονομική στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε προγράμματα 

και έργα της ΕΠΓ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. ΙΣΤ 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 26 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και ιδίως των Χριστιανών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 2 αποσύρεται. 

Ο Eduard Kukan προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 3: 

"8. «καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να αναπτύξει προτάσεις για συνεργασία με πρόθυμες 

χώρες της περιοχής της γειτονίας με βάση το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν περαιτέρω βήμα στην ευρωπαϊκή προοπτική τους, να βασίζονται στην 

ενίσχυση της ένταξης στον χώρο της ΕΕ όσον αφορά τις ελευθερίες και την πλήρη ολοκλήρωση στο 

εσωτερικό της κοινής αγοράς και να περιλαμβάνουν επίσης στενότερη συνεργασία στον τομέα της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)" 
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9. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών 

δικαιωμάτων  

Έκθεση: Julia Reda (A8-0209/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 339, 215, 2 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 272, 258, 28 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 267, 259, 35 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 342, 207, 13 

3 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  



P8_PV(2015)07-09(VOT)_EL.doc 32 PE 564.812 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 32 2 ENF  -  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 496, 54, 8 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 46 3 άνω των 40 

βουλευτών 

ΗΨ - 228, 303, 24 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 40, 502, 12 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

μετά την § 57 1 άνω των 40 

βουλευτών 

ΗΨ - 142, 379, 28 

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 375, 152, 16 

2/ΟΚ + 336, 196, 10 

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ.ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 445, 65, 32 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: § 46 

ECR: §§ 46, 67 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 16 

ALDE: § 46 

S&D: § 46 

ENF: § 28 

PPE: § 46 

Verts/ALE: αιτ. σκ. Ζ, § 46 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 19 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υψηλό επίπεδο προστασίας, καθώς τα 

δικαιώματα έχουν καίρια σημασία για την πνευματική δημιουργία και παρέχουν" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 21 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι βιομηχανίες ...πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ·" 

2ο μέρος "καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή ... μια τέτοια πρωτοβουλία·" 

 
αιτ. σκ. ΙΕ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημιουργικά έργα ... του τομέα των τεχνολογιών των 

πληροφοριών," 

2ο μέρος "όπως οι μηχανές αναζήτησης, ... ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές" 

 
GUE/NGL: 

§ 53 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 54 

1ο μέρος "αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν οι βιβλιοθήκες ... δανεισμό βιβλίων σε φυσική 

μορφή," 

2ο μέρος "σύμφωνα με τους εθνικούς εδαφικούς περιορισμούς·" 

 
S&D: 

§ 10 

1ο μέρος "θεωρεί ότι, από την προσέγγιση της οδηγίας 2014/26/ΕΕ ... αρκετές διαφορετικές 

παρεμβάσεις," 

2ο μέρος "τόσο σε ρυθμιστικό επίπεδο όσο και με βάση την αγορά·" 

 
§ 59 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "το δικαίωμα επιβολής" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ENF: 

§ 38 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να εξετάσει την εφαρμογή ελάχιστων 

προτύπων σε όλες τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς" και "εντός της εσωτερικής 

αγοράς και να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 11 

1ο μέρος "τονίζει ότι η δημιουργική ... πλούσιων πόρων της" 

2ο μέρος "και όσοι επιθυμούν ... μόνο από άλλο κράτος μέλος" 

 
Verts/ALE: 

§ 7 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση ... αμοιβής των δικαιούχων·" 

2ο μέρος "ζητεί να επιβεβαιωθεί η αρχή της ... πολιτιστικής πολιτικής του·" 
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§ 13 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση, ... ιδιαιτερότητες των διαφόρων ευρωπαϊκών 

αγορών·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ... καθώς και την πολιτιστική πολυμορφία·" 

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ... και στην πολιτιστική πολυμορφία" 

 
§ 18 

1ο μέρος "σημειώνει με ανησυχία ... τις παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας," 

2ο μέρος "κάτι που συνιστά σοβαρή απειλή ... δημιουργικότητα στην ΕΕ·" 

 
αιτ. σκ. ΙΗ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό ... διαμεσολαβητών στο διαδίκτυο," 

2ο μέρος "καθώς και τον αρνητικό αντίκτυπο ... δημιουργικών έργων·" 

 
EFDD, PPE, ECR: 

§ 40 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το ενδεχόμενο να καταστήσει 

υποχρεωτικές κάποιες εξαιρέσεις, εφόσον σκοπός είναι η προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ιδίως, η καταπολέμηση των διακρίσεων ή η 

προστασία της ελευθερίας του Τύπου·" εκτός από τις λέξεις "το ενδεχόμενο να 

καταστήσει υποχρεωτικές κάποιες εξαιρέσεις, εφόσον σκοπός είναι η" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

3ο μέρος "υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ... αποτελέσουν αντικείμενο δίκαιων 

αποζημιώσεων·" 

 
EFDD, Verts/ALE:  

§ 45  

1ο μέρος "προτείνει την επανεξέταση ... τα δικαιώματα δημιουργού," 

2ο μέρος "να διασφαλιστεί ότι ... δικαιούχων εντός της ΕΕ·" 

 
EFDD, GUE/NGL:  

§ 51  

1ο μέρος "σημειώνει ότι το δικαίωμα ... σύγχρονης κοινωνίας" και "επίσης" 

2ο μέρος "σημειώνει ... να ληφθεί υπόψη από τα νομοθετικά όργανα" 

 
EFDD, Verts/ALE:  

§ 67  

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή ... από το περιεχόμενο προς τις υπηρεσίες·" 

2ο μέρος "εμμένει στην αναγκαιότητα ... ψηφιακού περιβάλλοντος" 
 

 

10. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 

(EED) 

Έκθεση: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

2 GUE/NGL  -  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 395, 94, 9 

2 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

αιτ. σκ. ΙΑ 1 εισηγητής  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα της επιτροπής AFET 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 395, 86, 18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 44 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "πλήρης" και " και να διασφαλισθεί 

τουλάχιστον μία έδρα για κάθε πολιτική ομάδα·" 

2ο μέρος "πλήρης" και "και να διασφαλισθεί τουλάχιστον μία έδρα για κάθε πολιτική ομάδα·" 

 
EFDD: 

§ 25 

1ο μέρος "εκφράζει ... δημοκρατικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι·" 

2ο μέρος "χαιρετίζει τη στήριξη ... σταθεροποιημένων δημοκρατικών καθεστώτων·" 

 
S&D: 

§ 28 

1ο μέρος "καλεί το ΕΤΔ ... θρησκευτικών μειονοτήτων·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ... κεντρική και ανατολική Ευρώπη·" 
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11. Κατάσταση στο Μπουρούντι 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, 
B8-0668/2015, B8-0669/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0657/2015  

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

§ 2 § αρχικό κείμενο  + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0657/2015  ECR  ↓  

B8-0658/2015  ALDE  ↓  

B8-0665/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0666/2015  S&D  ↓  

B8-0667/2015  EFDD  ↓  

B8-0668/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0669/2015  PPE  ↓  

 

Διάφορα 

Η Liisa Jaakonsaari (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος  B8-0666/2015. 

Η Dita Charanzová (Ομάδα ALDE) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-0658/2015. 

Ο Louis Michel προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2: 

"καταδικάζει την απόφαση της Κυβέρνησης του Μπουρούντι να προχωρήσει στις εκλογές παρά την 

κρίσιμη κατάσταση στα πολιτικά και στην ασφάλεια κι ενώ η προεκλογική διαδικασία έχει αμαυρωθεί 

από περιορισμούς στην λειτουργία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, από υπέρμετρη χρήση βίας 

εναντίον διαδηλωτών, από κλίμα εκφοβισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των φορέων της 

κοινωνίας των πολιτών και από δυσπιστία έναντι των αρμόδιων εκλογικών αρχών· καλεί τις αρχές του 

Μπουρούντι να αναβάλουν τις προγραμματισμένες για τις 15 Ιουλίου 2015 προεδρικές εκλογές μετά 

τις εκκλήσεις της Αφρικανικής Ένωσης και να συμπεριλάβουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις 

προσπάθειες δημιουργίας ατμόσφαιρας ευνοϊκής για τη διεξαγωγή ειρηνικών, αξιόπιστων, ελεύθερων 

και έντιμων εκλογών·" 
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12. Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, 
B8-0721/2015, B8-0722/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0716/2015  

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

μετά την § 6 §  + προφορική 

τροπολογία 

§  + προφορική 

τροπολογία 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0716/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0717/2015  ECR  ↓  

B8-0718/2015  ALDE  ↓  

B8-0719/2015  S&D  ↓  

B8-0720/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0721/2015  EFDD  ↓  

B8-0722/2015  PPE    

 

Διάφορα 

Οι Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto και Eleonora Evi (Ομάδα EFDD) 

συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0716/2015. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-0719/2015. 

Οι Branislav Škripek και Raffaele Fitto (Ομάδα ECR) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση 

ψηφίσματος RC-B8-0716/2015.  
 

Ο Ivan Jakovčić προτείνει τις εξής προφορικές τροπολογίες με τις οποίες προστίθενται δύο νέες 

παράγραφοι 8 και 9: 

"8.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το 

οποίο έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, δεν 

κατάφερε να εγκρίνει ψήφισμα που να αποτίει φόρο τιμής στη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. 

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, καθώς το Διεθνές Δικαστήριο, το κύριο δικαστικό 

σώμα των Ηνωμένων Εθνών, έχει κρίνει ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη 

Σρεμπρένιτσα ήταν γενοκτονία· 

9.   επικροτεί την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η οποία 

λήφθηκε ομόφωνα, να κηρυχθεί η 11η Ιουλίου Ημέρα Πένθους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·" 
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13. Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, 
B8-0698/2015, B8-0701/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0689/2015  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 84, 0, 6 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0689/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0691/2015  EFDD  ↓  

B8-0693/2015  ECR  ↓  

B8-0695/2015  PPE  ↓  

B8-0697/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0698/2015  ALDE  ↓  

B8-0701/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τελική ψηφοφορία (RC-B8-0689/2015) 
 

 

14. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ειδικότερα η περίπτωση δύο κρατούμενων 

ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred 

Bauma 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, 
B8-0700/2015, B8-0702/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0690/2015  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 85, 0, 6 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0690/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2015  EFDD  ↓  

B8-0694/2015  ECR  ↓  

B8-0696/2015  PPE  ↓  

B8-0699/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0700/2015  ALDE  ↓  

B8-0702/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τελική ψηφοφορία (RC-B8-0690/2015) 
 

Διάφορα 

Ο Pablo Iglesias (Ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος  RC-B8-

0690/2015. 
 

 

15. Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, 
B8-0710/2015, B8-0712/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0703/2015  

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

μετά την αιτ. σκ. Γ 1 GUE/NGL ΗΨ - 42, 42, 7 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 65, 2, 21  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0703/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0704/2015  EFDD  ↓  

B8-0705/2015  ECR  ↓  

B8-0706/2015  PPE  ↓  

B8-0708/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0710/2015  ALDE  ↓  

B8-0712/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D, EFDD: τελική ψηφοφορία (RC-B8-0703/2015) 
 

Διάφορα 

Ο Pablo Iglesias (Ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος  RC-B8-

0703/2015. 
 

 

16. Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, 
B8-0715/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

 Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0707/2015  

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

μετά την § 3 3 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 36, 47, 7 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

αιτ. αναφ. 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 1 PPE  +  

2 PPE  +  

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 85, 0, 1 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0707/2015  ECR  ↓  

B8-0709/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0711/2015  PPE  ↓  

B8-0713/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0714/2015  ALDE  ↓  

B8-0715/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

ECR, PPE, EFDD: τελική ψηφοφορία (RC-B8-0707/2015) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: αιτ. αναφ. 9, αιτ. σκ. Η και § 7 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 3 

1ο μέρος "καταδικάζει τη σύλληψη ... για διάπραξη αδικήματος· " 

2ο μέρος "καλεί την κυβέρνηση ... ιδικής τους θρησκείας·" 
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Διάφορα 

Ο Pablo Iglesias (Ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος  RC-B8-

0707/2015. 

 

H Marie-Christine Vergiat προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8: 

"8. ανησυχεί ιδιαιτέρως για την εντεινόμενη καταστολή της δράσης των μελών της αντιπολίτευσης· 

αποκηρύσσει μετ’ επιτάσεως την απόφαση του δικαστηρίου του Oumdourman της 6ης Ιουλίου 2015 

να καταδικάσει σε 20 μαστιγώσεις, με άμεση εφαρμογή, τον Mastour Ahmed Mohamed, αντιπρόεδρο 

του κόμματος του Κογκρέσου, καθώς και άλλα δύο μέλη της διοίκησής του· εκφράζει την υποστήριξή 

του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται κυρίως από τον ΟΗΕ, την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση 

και την τρόικα (Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) για την επίτευξη μιας διαπραγματευτικής 

λύσης για την κατάσταση στο Σουδάν και υποστηρίζει τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών και 

των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την προώθηση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας χωρίς 

αποκλεισμούς·" 

  

 

 

 


