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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 

 



P8_PV(2015)10-14(VOT)_EL.doc_2_PE 570.044_ 

1. Πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των 

εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση 

δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων 

και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων * 

Έκθεση: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 543, 37, 54 

 

 

2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015: ίδιοι πόροι - 

καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης για εξωτερική δράση- υπηρεσία του φορέα 

ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες  

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 600, 43, 2 

 

 

3. Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση 

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των 

ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 573, 66, 10 
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4. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015: Διαχείριση της 

προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Θεματολογίου για τη Μετανάστευση  

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 11 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΟΚ + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΟΚ - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΟΚ - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την αιτ. σκ. Ζ 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 577, 66, 14 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE:  2, 3, 5 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση ... στις επικείμενες ετήσιες διαδικασίες" 

2ο μέρος "και στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·" 

 

 
§ 3 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "δεδομένου ότι τα προτεινόμενα μέτρα 

δεν θα είναι επαρκή" και "περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων ... και να προτείνει 

αναλόγως αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου" 

2ο μέρος "δεδομένου ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα είναι επαρκή" 

3ο μέρος "περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων ... και να προτείνει αναλόγως αναθεώρηση 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·" 
 

 
§ 8 

1ο μέρος "υπενθυμίζει στην Επιτροπή ... πιστώσεων πληρωμών το 2016" 

2ο μέρος "οι οποίες μπορεί ... σε όλους τους τομείς·" 
 

 

5. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács 

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  

 

 

 

6. Διορισμός του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ *** 

Έκθεση: Jean Arthuis και Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 

παράγραφος 1 του Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: υποψηφιότητα του 

Wilhelm Molterer 

 + 381, 144, 130 
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7. Διορισμός Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ*** 

Έκθεση: Jean Arthuis και Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 

παράγραφος 1 του Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: υποψηφιότητατ της 

Iliyana Tsanova 

 + 454, 130, 64 

 

 

8. Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι  

Έκθεση: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 7-8 Verts/ALE  +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 9 4 PPE ΟΚ - 273, 359, 25 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

μετά την § 10 5 PPE ΟΚ - 261, 368, 29 

μετά την § 12 9 Verts/ALE ΗΨ + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE ΗΨ - 310, 334, 10 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 13 11 Verts/ALE ΗΨ - 275, 360, 22 

§ 14 2 ECR ΟΚ - 257, 342, 57 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 16 12 Verts/ALE  +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 333, 315, 8 

§ 20 3 ECR  -  

§ 24 13 Verts/ALE  -  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 380, 229, 44 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 500, 144, 6 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ + 337, 316, 2 

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 479, 133, 42 

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

μετά την § 77 14 Verts/ALE ΗΨ + 330, 310, 6 

μετά την § 80 §  ΗΨ + 418, 187, 38 

προφορική 

τροπολογία 

αιτ. σκ. Η 1 ECR  -  

αιτιολογική σκέψη ΙΑ 6 PPE ΗΨ + 325, 293, 22 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 434, 96, 52 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τροπολογίες 2, 4, §§ 28, 54 (2ο μέρος)Η 

Verts/ALE: τροπολογίες 2, 4 

EFDD: τροπολογίες 4, 5 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 28 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 7 

1ο μέρος "σημειώνει τη δέσμευση ... τις σχετικές στρατηγικές" 

2ο μέρος "θέτοντας σε προτεραιότητα ... πηγή ενέργειας" 
 

 
§ 13 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "με τα ανώτατα όρια δέσμευσης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 17 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "η σταδιακή κατάργηση των 

επιδοτήσεων ... ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 
§ 19 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή ... μέχρι το 2020" 

2ο μέρος "και να αναγγείλουν ότι η ΕΕ ... κατά τουλάχιστον 2 γιγατόνους" 

 
§ 53 

1ο μέρος "ζητεί από την ΕΕ ... για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι όσο ... πλήρους προσθετικότητας" 

 
§ 54 

1ο μέρος "ζητεί την ανάληψη ... της κλιματικής αλλαγής" 

2ο μέρος "όπως η δέσμευση ... τεχνολογικής καινοτομίας" 
 

 
PPE: 

§ 25 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι ... επίτευξη των στόχων" 

2ο μέρος "την καταπολέμηση ... πρώτων υλών" 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας 

με τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και" και 

"διοξειδίου του άνθρακα " 

2ο μέρος "βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας με τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 

διοξειδίου του άνθρακα (BECCS)" 

3ο μέρος "διοξειδίου του άνθρακα (CDR)" 

 

 
 

§ 31 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι ... δείχνει αδύνατη" 

2ο μέρος "καλεί ακόμη ... αναπτυσσόμενες χώρες" 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 29 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 

σταθερότητα των τιμών για δικαιώματα εκπομπών, καθώς και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 55 

1ο μέρος: "ζητεί ... παγκόσμιο μέσο διαχείρισης" εκτός από τις λέξεις "από την εμπορία 

εκπομπών" 

2ο μέρος: "την ευρεία τιμολόγηση του άνθρακα" 

3ο μέρος: "και των εσόδων που προέρχονται ... διεθνείς μεταφορές" 

4ο μέρος: "ζητεί ακόμη ... στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις" 

5ο μέρος: "επισημαίνει τη σημασία ... έκδοση πράσινων ομολόγων" εκτός από τις λέξεις 

"συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης ... ορυκτά καύσιμα" 

6ο μέρος : "συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης ... ορυκτά καύσιμα" 
 

 
ECR, PPE: 

§ 57 

1ο μέρος: "ζητεί περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα ... της G20 το 2009" 

2ο μέρος: "για τη σταδιακή κατάργηση ... ορυκτά καύσιμα " 

3ο μέρος: "μέχρι το 2020" 
 

Διάφορα 

Η Anne-Marie Mineur προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία μετά την παράγραφο 80: 

 

 

«80 α. σημειώνει ότι οι δραστηριότητες ομάδων πίεσης πριν και κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων της COP21 ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων· 

υπογραμμίζει επομένως ότι παρόμοιες δραστηριότητες θα πρέπει να διεξάγονται με διαφάνεια, να 

σημειώνονται με σαφήνεια στο ημερήσιο θεματολόγιο της UNFCCC στην COP 21 και ότι η 

συνδιάσκεψη θα πρέπει να επιτρέπει δίκαιη πρόσβαση σε όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους·» 

 


