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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. Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander 

Kolchenko 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, 
B8-0852/2015, B8-0855/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Kοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0845/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

μετά την § 9 3 ALDE  +  

μετά την § 10 1= 

2= 

ECR, PPE,  

ALDE 

ΗΨ + 307, 270, 49 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 378, 111, 138 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0845/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0847/2015  ECR  ↓  

B8-0849/2015  EFDD  ↓  

B8-0850/2015  PPE  ↓  

B8-0851/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0852/2015  ALDE  ↓  

B8-0855/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE, ECR, ENF: τελική ψηφοφορία 

 

Διάφορα 

Ο Seán Kelly (ομάδα PPE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0845/2015. 
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2. Αγκόλα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, 
B8-0859/2015, B8-0861/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Kοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0846/2015  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 550, 14, 60 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0846/2015  ECR  ↓  

B8-0848/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0853/2015  PPE  ↓  

B8-0854/2015  ALDE  ↓  

B8-0857/2015  EFDD  ↓  

B8-0859/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0861/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 

 

Διάφορα 

Ο Seán Kelly (ομάδα PPE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0846/2015. 
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3. Αζερμπαϊτζάν 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, 
B8-0864/2015, B8-0865/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Kοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0856/2015  

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

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 14 2 PPE ΗΨ - 214, 361, 57 

§ 15 3 PPE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 336, 272, 31 

2 +  

μετά την § 16 1 Verts/ALE ΟΚ + 328, 273, 37 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 365, 202, 72 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0856/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0858/2015  ECR  ↓  

B8-0860/2015  PPE  ↓  

B8-0862/2015  EFDD  ↓  

B8-0863/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0864/2015  ALDE  ↓  

B8-0865/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 1 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

ECR: § 18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 15 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 

... παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 19 

1ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο να ... στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης" 

2ο μέρος "και να εξετάσει εν προκειμένω ... που ενέχονται σε πολιτικές διώξεις· " 

 

ECR: 

§ 7 

1ο μέρος "καλεί το Αζερμπαϊτζάν να σεβαστεί ... Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(ΕΔΑΔ) σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν" 

2ο μέρος "ζητεί τη συμμόρφωση προς ... όλες τις άλλες αποφάσεις του ΕΔΑΔ" 
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Διάφορα 

Η Marietje Schaake προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 22:  

  

"22. καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να απέχουν από δραστηριότητες παρακολούθησης 

εκλογών προς το παρόν· σημειώνει ότι μια αποστολή του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) βρίσκεται τώρα επί του εδάφους και θα ήταν υψίστης σημασίας 

να γίνει γνωστή η ανάλυσή της σχετικά με την κατάσταση της χώρας·" 

 

Οι Branislav Škripek και Dita Charanzová απέσυραν την υπογραφή τους από την κοινή πρόταση 

ψηφίσματος RC-B8-0856/2015. 

 

 

4. Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, 

B8-0838/2015, B8-0842/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Kοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0832/2015  

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

μετά την § 3 6 GUE/NGL ΟΚ - 118, 506, 16 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 528, 73, 37 

2/ΟΚ + 528, 67, 40 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 456, 157, 24 

2/ΟΚ + 430, 182, 19 

3/ΟΚ + 434, 181, 25 

μετά την § 6 7 GUE/NGL  -  

§ 7 8 GUE/NGL  -  

§ 8 9 GUE/NGL  -  

μετά την § 8 10 GUE/NGL  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 446, 173, 20 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 521, 106, 14 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ΗΨ + 498, 91, 31 

modifié oralement 

§ 12 11 GUE/NGL ΟΚ - 43, 572, 25 

μετά την § 12 12/rev GUE/NGL  +  

13 GUE/NGL  -  

§ 13 1 S&D, ALDE, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 311, 283, 41 

μετά την § 13 3 Verts/ALE ΗΨ - 198, 418, 8 

§ 14 14 GUE/NGL  -  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 504, 76, 56 

2/ΟΚ + 556, 20, 54 

μετά την § 18 15 GUE/NGL ΟΚ - 90, 512, 36 

μετά την αιτ. σκ. Β 4/rev GUE/NGL ΟΚ - 103, 499, 31 

μετά την αιτ. σκ. Ε 5 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Ζ 2 Verts/ALE ΗΨ - 192, 402, 29 

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 483, 139, 13 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 432, 142, 57 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0832/2015  

(ομάδα PPE) 

    ↓  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0833/2015  

(ομάδα ECR) 

    ↓  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0834/2015  

(ομάδα ALDE) 

    ↓  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0835/2015  

(ομάδα GUE/NGL) 

    ↓  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0837/2015  

(ομάδα Verts/ALE) 

    ↓  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2015  

(ομάδα ENF) 

    ↓  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0842/2015  

(ομάδα S&D) 

    ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 

PPE: τροπολογία 1 

GUE/NGL: τροπολογίες 4, 6, 11, 15 

ENF: §§ 5, 6, 9, 10, 15, τροπολογίες 1, 4, τελική ψηφοφορία, αιτιολογική σκέψη Ι (2ο 

μέρος) 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ENF: 

§ 5 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του ... διαχείριση των εξωτερικών συνόρων" 

2ο μέρος "τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία ... της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης" 
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§ 6 

1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για ... την Ιταλία και την Ουγγαρία" 

2ο μέρος "επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής ... μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης" 

3ο μέρος "υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι ... τις προτιμήσεις των προσφύγων· " 

 

§ 15 

1ο μέρος "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του ... βιαιοπραγίες κατά των μεταναστών" 

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή ... σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας" 

 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση ... 28 κατακερματισμένες 

μεταναστευτικές πολιτικές" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ... για τους αιτούντες άσυλο· " 

 

 

Διάφορα 

Οι Igor Šoltes, Philippe Lamberts και Barbara Lochbihler (ομάδα Verts/ALE) συνυπογράφουν την 

πρόταση ψηφίσματος B8-0837/2015. 

 

Οι Nuno Melo, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Danuta Maria Hübner (ομάδα 

PPE) συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος B8-0832/2015. 

 

Οι Clare Moody και Soledad Cabezón Ruiz (ομάδα S&D) συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος 

B8-0842/2015. 

 

Η Anna Maria Corazza Bildt προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο § 11:  

  

"11. ζητεί ταχεία και πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και αποτελεσματική εφαρμογή του κοινού 

ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθά τη νομοθεσία της ΕΕ για να εξασφαλιστεί ότι σε 

ολόκληρη την ΕΕ εφαρμόζονται αποτελεσματικά, συνεπή και ανθρώπινα πρότυπα λαμβάνοντας 

υπόψη το μείζον συμφέρον του παιδιού·" 

 

 

5. Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, 

B8-0844/2015 

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 

Kοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0836/2015  

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

§ 2 1 ECR ΗΨ - 134, 421, 59 

§ 4 2 ECR ΗΨ - 259, 336, 26 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 525, 70, 31 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0836/2015  ECR  ↓  

B8-0839/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0840/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0841/2015  ALDE  ↓  

B8-0843/2015  PPE  ↓  

B8-0844/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 6 

1ο μέρος "ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ ... ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή" 

2ο μέρος "και να απέχουν από μονομερείς ... την ευρωπαϊκή δράση" 

 

 

6. Η κατάσταση στη Λευκορωσία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, 
B8-0879/2015, B8-0880/2015 

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 

Kοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0866/2015  

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

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 16 1 Verts/ALE ΟΚ - 113, 463, 36 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0866/2015  PPE  ↓  

B8-0872/2015  ECR  ↓  

B8-0874/2015  EFDD  ↓  

B8-0876/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0878/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0879/2015  S&D  ↓  

B8-0880/2015  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 1 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 6 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή ... στις 18 Μαρτίου 2015" 

2ο μέρος "στο πλαίσιο αυτό, ... την οριστική κατάργησή της" 

 

Διάφορα 

Ο Ivan Jakovčić (ομάδα ALDE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-0866/2015 και την 

πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0880/2015. 
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7. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της 

ανεργίας  

Έκθεση: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 497, 87, 25 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 474, 79, 46 

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 494, 91, 23 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: §§ 50, 51 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ENF: 

§ 19 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καθώς και στα εθνικά προγράμματα 

μεταρρυθμίσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 20 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν 

... εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 22 

1ο μέρος "επικροτεί τη μεταρρύθμιση των οδηγιών ... μειονεκτούντων στην αγορά εργασίας" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ... αποτελεσματικότερα μέτρα κατά της 

διαφθοράς" 

 

§ 29 

1ο μέρος "επικροτεί το γεγονός ότι ένα μέρος ... αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να ... στα ενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης· " 

 

§ 31 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη στήριξης ... διαφόρων τύπων επιχειρήσεων" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ... και η χρηματοδότηση με πληθοπορισμό" 

 

§ 44 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "βελτίωση της συλλογής ξεχωριστών 

δεδομένων ανά φύλο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υψηλού επιπέδου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ALDE, ENF: 

§ 33 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι οι κανόνες για ... και σε κοινωνικές υπηρεσίες" 

2ο μέρος "σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή ... των σχετικών κρατικών ενισχύσεων· " 

εκτός από τις λέξεις "να επιδείξει ευελιξία στην ... για αυτές τις επιχειρήσεις και 

υπηρεσίες" 

3ο μέρος "να επιδείξει ευελιξία στην ... για αυτές τις επιχειρήσεις και υπηρεσίες" 
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8. Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα 

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0222/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 Verts/ALE,  

S&D 

ΗΨ - 216, 360, 19 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 353, 239, 6 

πριν την § 3, τίτλος 

ενότητας 

 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 274, 285, 33 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 524, 38, 32 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 337, 246, 7 

2 +  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 298, 268, 18 

πριν την § 19, τίτλος 

ενότητας 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 503, 41, 47 

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 289, 293, 4 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 559, 25, 4 

2 +  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 267, 309, 6 

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 297, 282, 2 

πριν την § 71, τίτλος 

ενότητας 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 457, 117, 8 

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 331, 100, 133 

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 81 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 331, 219, 19 

§ 82 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 353, 214, 6 

§ 84 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 85 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 173, 350, 50 

§ 86 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 535, 3, 28 

2/ΟΚ + 425, 134, 8 

3/ΟΚ + 362, 177, 28 

§ 90 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 96 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 97 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 98 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 459, 106, 4 

§ 101 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 521, 40, 2 

§ 102 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 106 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 416, 125, 25 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ - 214, 316, 29 

3/ΟΚ - 222, 298, 42 

4/ΟΚ + 436, 104, 26 

§ 113 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. αναφ. 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. αναφ. 6 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. αναφ. 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 523, 4, 24 

2/ΟΚ + 300, 225, 27 

3/ΟΚ + 421, 131, 6 

αιτ. σκ. ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 277, 229, 53 

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα της επιτροπής EMPL 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 310, 232, 13 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 71, 101, 106 

ECR: § 106 

Verts/ALE: § 86, αιτιολογική σκέψη Γ 

ENF: §§ 9 (2ο μέρος), 38, 54 (1ο μέρος), 85 (2ο μέρος), 98 (2ο μέρος), αιτιολογική σκέψη 

Γ 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 50, 70, 85 

ALDE: § 106 

EFDD: § 73 

Verts/ALE: §§ 49, 59 

ENF: §§ 2, 16, 19, 28, 29, 71, 113, αιτιολογικές αναφορές 2, 6, 8, αιτιολογική σκέψη H, 

τίτλος ενότητας πριν την § 19 

S&D: §§ 17, 49, 82 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 84 

1ο μέρος "υπογραμμίζει την ανάγκη για μέτρα ... και της κατάρτισης των εργαζομένων" 

2ο μέρος "για τον σκοπό αυτό, τονίζει ... επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας" 

 

§ 96 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "όπως οι νέοι, οι εργαζόμενοι 

μεγαλύτερης ηλικίας ... και οι μακροχρόνια άνεργοι" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ALDE: 

§ 51 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καλής" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 67 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υψηλής" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE: 

§ 50 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "βασισμένη στα δικαιώματα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 70 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "προς μια προσέγγιση βασισμένη στα 

δικαιώματα" και "την υποχρέωση " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "σημαντικά"  

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

Verts/ALE: 

§ 97 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να γίνουν φιλικότερα προς τις 

επιχειρήσεις και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ENF: 

Τίτλος ενότητας πριν την § 3 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και πολιτικό" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 54 

1ο μέρος "θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ... χωρίς ακαδημαϊκή μεροληψία"  

2ο μέρος "καθώς τείνει να ευνοεί ... στην προώθηση της απασχόλησης των νέων" 

 

§ 57 

1ο μέρος ""υπογραμμίζει ότι κάθε εθνικό σύστημα ... συνθήκες στις αντίστοιχες χώρες" 

2ο μέρος "ή υπάρχει περιθώριο προσαρμογής των συνθηκών αυτών" 

 

Τίτλος ενότητας πριν την § 71 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "Ενίσχυση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 74 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ... της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων" 

2ο μέρος "ζητεί την ενθάρρυνση της μελέτης ... διεύρυνσης του φάσματος ευκαιριών 

απασχόλησης" 

 

§ 90 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "της ολοκλήρωσης της ενιαίας 

ψηφιακής αγοράς, της οικοδόμησης της ενεργειακής ένωσης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 98 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη ... και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία" 

2ο μέρος " τονίζει, επιπλέον ... η αποτελεσματικότητα μπορεί να αποδειχθεί" 

 

§ 102 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και να προβούν σε πιο φιλόδοξες 

μεταρρυθμίσεις που θα βασίζονται στις εν λόγω πρακτικές" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

S&D: 

§ 2 

1ο μέρος "θεωρεί ότι απαιτούνται φιλόδοξες οικονομικές ... και μηδενικά προσόντα " 

2ο μέρος "και την ανάγκη για παροχή κινήτρων και ευκαιριών για εργασία" 

 

§ 81 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και την έννοια της προσωπικής ευθύνης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE, ENF: 

§ 8 

1ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία ... με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας" 

2ο μέρος "ζητεί, συνεπώς, να θεσπιστεί ... έως την έναρξη της απασχόλησης" 
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ECR, ENF: 

§ 13 

1ο μέρος "επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές ... επιχειρήσεις και τους εργαζομένους" 

2ο μέρος "και εκφράζει βαθιά ανησυχία ... τη μέση διάρκεια της ανεργίας" εκτός από τις 

λέξεις "ζητεί, ως εκ τούτου, ... νέων θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη" 

3ο μέρος "ζητεί, ως εκ τούτου, ... νέων θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη" 

 

S&D, ENF: 

§ 15 

1ο μέρος "τονίζει ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ... της χώρας υπηκοότητάς τους" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει επίσης ότι ... κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ" 

3ο μέρος "επισημαίνει την ανάγκη ...η με σκοπό να καλυφθεί αυτό το χάσμα" 

 

§ 86 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ανταγωνιστικής", "αγοράς" και "να 

βασιστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία ... που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και" 

2ο μέρος "ανταγωνιστικής", "αγοράς" 

3ο μέρος "να βασιστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία ... που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και" 

 

αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "η ανελαστικότητα της αγοράς 

εργασίας" και "ενώ μια ανταγωνιστική αγορά ... της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού" 

2ο μέρος "η ανελαστικότητα της αγοράς εργασίας" 

3ο μέρος "ενώ μια ανταγωνιστική αγορά ... της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού" 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 17 

1ο μέρος "πιστεύει ότι η αγορά εργασίας ... των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης" 

2ο μέρος "ΕΕ" 

3ο μέρος "και ότι οι διαφορές μεταξύ τους ... της ευελιξίας της αγοράς εργασίας" 

 

ALDE, PPE, ENF: 

§ 85 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση στην εργασία" 

2ο μέρος "και να την αντισταθμίσουν με ... ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό" 

 

PPE, ENF: 

§ 106 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "την Επιτροπή και", "έναν ευρωπαϊκό" 

"μηχανισμό" και "στο πλαίσιο του οποίου θα χρησιμοποιείται ... σύμφωνα με τις 

εθνικές πρακτικές" 

2ο μέρος "την Επιτροπή και", "έναν ευρωπαϊκό" 

3ο μέρος "μηχανισμό" 

4ο μέρος: "στο πλαίσιο του οποίου θα χρησιμοποιείται ... σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές" 
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9. Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του 

δικαίου της ΕΕ (2012-2013) 

Έκθεση: Kώστας Χρυσόγονος (A8-0242/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 368, 116, 14 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 183, 342, 7 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 428, 86, 7 

2/ΟΚ - 127, 367, 38 

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 407, 64, 57 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 412, 99, 10 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: §§ 5, 21, 39 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "πράγμα που, σε συνδυασμό ... φιλική 

προς τον πολίτη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 21 

1ο μέρος "εκφράζει ανησυχία ότι ... την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ" 

2ο μέρος "επισημαίνει περαιτέρω ότι ... όσον αφορά τα καθεστώτα ιδιοκτησίας)" 

 


