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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. Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του 

νόμου (ΕΑΑ) ***I 

Έκθεση: Kinga Gál (A8-0048/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

31 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-30 επιτροπή  ↓  

άρθρο 24, § 3 32 GUE/NGL, 

Verts ALE 

 -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 506, 90, 42 

 

 

 

2. Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων***I 

Έκθεση: Renato Soru (A8-0120/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

4 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1 επιτροπή  ↓  

άρθρο 15 3 ENF  -  

4AT επιτροπή  +  

Αιτιολογική σκέψη 18 2 ENF  ↓  

4AT   +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 546, 89, 7 
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3. Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 

2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1092/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1092/2015  

(επιτροπή LIBE) 

μετά την § 1 10 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 285, 281, 72 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 347, 281, 16 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 357, 273, 12 

2/ΟΚ + 318, 296, 22 

3/ΟΚ + 514, 106, 13 

4/ΟΚ - 305, 309, 26 

μετά την § 3 1 ALDE ΟΚ - 186, 428, 28 

2 ALDE ΟΚ - 189, 427, 26 

3 ALDE ΟΚ - 190, 423, 25 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 530, 101, 9 

2/ΟΚ + 345, 283, 13 

3/ΟΚ + 337, 288, 13 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 4 ALDE  +  

μετά την § 8 11 Verts/ALE ΟΚ - 169, 448, 25 

§ 12 16 PPE  +  

μετά την § 13 5 ALDE ΗΨ + 347, 291, 6 

§ 16 12 Verts/ALE ΗΨ + 341, 257, 45 

μετά την § 16 6 ALDE ΟΚ + 394, 242, 7 

§ 17 7Δ ALDE  +  

μετά την § 17 19 PPE  -  

μετά την § 20 13 Verts/ALE ΟΚ + 342, 276, 23 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 321, 299, 21 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 346, 287, 9 

§ 23 17 PPE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 30, 

υπότιτλος 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 360, 260, 25 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 38 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ - 203, 403, 34 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 354, 274, 11 

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 341, 276, 16 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 41 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

8 ALDE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

μετά την § 41 9 ALDE ΟΚ + 375, 242, 27 

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 363, 261, 21 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 386, 249, 8 

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την αιτ. σκ. Ζ 18 PPE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 342, 274, 29 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τελική ψηφοφορία 

PPE: §§ 6 (3°μέρος), 21, 22, 31, 38, 39, 43 (2°μέρος) τροπολογίες 6, 10, 11, 13, 14 

ECR: §§ 2, 3, 6, 21, 31, 38, 39, 47, τελική ψηφοφορία 

ALDE: τροπολογίες 1, 2, 3, 9 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 3, 27, υπότιτλος μετά την § 30, 36, 37, 47, αιτιολογική σκέψη E 

ENF: §§ 23, 26 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 3 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για ορισμένες από τις πρόσφατες νομοθετικές πράξεις 

σε ορισμένα κράτη μέλη που επεκτείνουν τις δυνατότητες επιτήρησης των 

υπηρεσιών πληροφοριών," 

2ο μέρος "μεταξύ άλλων στην Γαλλία με το νέο νόμο περί συλλογή πληροφοριών που 

θέσπισε η Εθνοσυνέλευση στις 24 Ιουνίου 2015... στις Κάτω Χώρες με τις 

προτάσεις για νέα νομοθεσία χάριν επικαιροποίηση του Νόμου για τις Πληροφορίες 

και την Ασφάλεια του 2002·" 

3ο μέρος "επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη... και το σύνολο τη 

σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης·" 

4ο μέρος: "ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρομολογήσει χωρίς καθυστέρηση μια 

αξιολόγηση όλων των διατάξεων του γαλλικού νόμου για τις υπηρεσίες 

πληροφοριών και την εξακρίβωση της συμμόρφωσής του με το ευρωπαϊκό 

πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο·" 

 
PPE: 

§ 4 

1ο μέρος "εκφράζει ικανοποίηση για την έρευνα που ξεκίνησε το γερμανικό ομοσπονδιακό 

κοινοβούλιο για τη μαζική παρακολούθηση·" 

2ο μέρος "εκφράζει έντονη ανησυχία για τις αποκαλύψεις σχετικά με τη μαζική 

παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών .... αποτελεί παραβίαση της αρχής της 

καλόπιστης συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ·" 
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§ 6 

1ο μέρος "θεωρεί την έως τώρα αντίδραση της Επιτροπής προς το ψήφισμα εξαιρετικά 

ανεπαρκή δεδομένου του μεγέθους των αποκαλύψεων·" 

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με τις εκκλήσεις που 

διατυπώθηκαν στο ψήφισμα έως τον Δεκέμβριο του 2015 το αργότερο· " 

3ο μέρος "επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ασκήσει προσφυγή ... εφαρμοστούν 

καταλλήλως όλες οι συστάσεις·" 

 
§ 30 

1ο μέρος "επιδοκιμάζει τη δημοσίευση ... αιτήματα των κυβερνήσεων για δεδομένα 

χρηστών·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν στατιστικές σχετικά με τις αιτήσεις τους σε 

ιδιωτικές εταιρείες για πληροφορίες σχετικά με ιδιωτικούς χρήστες·" 

 
§ 35 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 40 

1ο μέρος "τονίζει το γεγονός ότι η μαζική παρακολούθηση υπονομεύει σοβαρά το 

επαγγελματικό απόρρητο των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ... και την 

οδηγία 2013/48/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των 

εμπιστευτικών επικοινωνιών στα επαγγέλματα που διέπονται από επαγγελματικό 

απόρρητο, το αργότερο έως το τέλος του 2016·" 

 

 
§ 43 

1ο μέρος "επικροτεί τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα για την ενίσχυση της 

ασφάλειας της τεχνολογίας πληροφορικής του Κοινοβουλίου ...ώστε να βελτιωθεί η 

ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφορικής στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·" 

2ο μέρος "ζητεί τη συστηματική αντικατάσταση των ιδιόκτητων λογισμικών ... καθώς και την 

ταχεία διάθεση εργαλείων κρυπτογράφησης·" 
 

 

4. Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: 

εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 

Έκθεση: Dariusz Rosati (A8-0307/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 1 28 Verts/ALE ΟΚ - 282, 332, 28 

§ 2 1 PPE ΗΨ + 304, 289, 43 

14 ALDE  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 2 37 S&D ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 336, 256, 54 

2/ΟΚ + 470, 110, 60 

§ 3 15 ALDE ΗΨ - 287, 310, 39 

μετά την § 3 2 επιτροπή 

EMPL 

 -  

29 Verts/ALE  -  

§ 4 16 ALDE  -  

μετά την § 4 30 Verts/ALE ΟΚ - 265, 348, 29 

31 Verts/ALE ΟΚ - 229, 388, 26 

32 Verts/ALE  -  

33 Verts/ALE  -  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 17 ALDE  -  

§ 9 18 ALDE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

μετά την § 9 34 Verts/ALE  -  

§ 10 19 ALDE  -  

9 EFDD ΟΚ - 289, 323, 34 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 422, 220, 4 

2 -  

§ 13 20 ALDE  -  

μετά την § 15 35 Verts/ALE ΟΚ - 246, 350, 45 

36 Verts/ALE ΟΚ - 265, 326, 48 

μετά την § 16 26 Verts/ALE ΟΚ + 395, 243, 6 

§ 17 21 ALDE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 322, 318, 3 

μετά την § 17 10 EFDD ΟΚ + 325, 315, 7 

§ 18 22 ALDE  -  

μετά την § 20 11 EFDD ΟΚ - 132, 487, 26 

§ 21 23 ALDE  -  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

μετά την § 22 12 EFDD ΟΚ - 162, 461, 22 

μετά την § 23 13 EFDD ΟΚ - 166, 465, 16 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 304, 240, 95 

§ 27 24 ALDE  -  

§ αρχικό ψ.τμ.   



P8_PV(2015)10-29(VOT)_ΕL.doc 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 -  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 33 3 επιτροπή 

EMPL 

 +  

μετά την § 34 4 επιτροπή 

EMPL 

 +  

μετά την § 40 5 επιτροπή 

EMPL 

 -  

μετά την § 41 6 επιτροπή 

EMPL 

 -  

μετά την § 42 7 επιτροπή 

EMPL 

 +  

8 επιτροπή 

EMPL 

 -  

μετά την § 44 25 ALDE  +  

μετά την αιτ. σκ. Δ 27 Verts/ALE ΗΨ - 264, 335, 44 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ - 91, 409, 131 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE τροπολογίες 26, 28, 30, 31, 35, 36 

S&D: τροπολογία 37 

EFDD: τροπολογίες 9, 10, 11, 12, 13 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: §§ 22, 26 

PPE: §§ 25, 26 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 5 

1ο μέρος Κείμενο εκτός από τις λέξεις "λαμβάνοντας υπό σημείωση το ψήφισμα του 

Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 με τίτλο «Επανεξέταση του πλαισίου 

οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις»" και "συνιστά να 

διενεργείται ανάλυση της σκοπιμότητας ή μη των προηγούμενων ΣΑΧ,... 

σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει τρεις από τους 

τρέχοντες αποκαλούμενους βοηθητικούς δείκτες στον πίνακα 

προτεραιοτήτων·" 
2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 7 

1ο μέρος "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα επίμονα υψηλά ποσοστά ανεργίας ... μέτρων 

για την τόνωση της οικονομίας, προκειμένου να αυξηθούν οι δείκτες δημιουργίας 

θέσεων εργασίας, " 

2ο μέρος "καθώς και να υπάρξει επικέντρωση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 

τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη ... καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα συστήματα των 

μηχανισμών ελάχιστου εισοδήματος για τους ανέργους στα κράτη μέλη·" 

 
§ 11 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η φτώχεια και η αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα ... την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων· " 

2ο μέρος "θεωρεί ότι αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να αποτελούν σαφώς τμήμα του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών·" 

 
§ 25 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υπενθυμίζει ότι οι ελάχιστοι μισθοί 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και επαναλαμβάνει το αίτημά του 

για την εκπόνηση μελέτης για το θέμα αυτό· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

θεσπίσουν κατώτατους μισθούς σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές 

πρακτικές·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

§ 9 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι η φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση, ... επιτρέπει έναν 

ορισμένο βαθμό προσωρινής ευελιξίας " 

2ο μέρος "στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ·" 

 
§ 17 

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

παράδειγμα, τα επίπεδα των μισθών από την εξέλιξη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 27 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής που 

περιλαμβάνεται στις διάφορες συστάσεις ... να αυξηθεί το συνολικό ποσοστό 

απασχόλησης·" 

2ο μέρος "λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο της γήρανσης των πληθυσμών, ... του 

σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας·" 
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§ 28 

1ο μέρος "ζητεί οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις ... μέσω της μείωσης του κινδύνου 

δημιουργίας αστέγων·" 

2ο μέρος "σημειώνει με ανησυχία την ταχεία αύξηση των ακραίων μορφών φτώχειας όπως 

της έλλειψης στέγης σε πολλά κράτη μέλη·... προγράμματος για την απασχόληση 

και την κοινωνική καινοτομία (EASI) εν προκειμένω·" 

 
τροπολογία 37 

1ο μέρος "2 α. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την αδύναμη δημοκρατική διάσταση ... πριν 

το Κοινοβούλιο υιοθετήσει τη δική του θέση σχετικά με την ΕΕΑ·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει παλαιότερα αιτήματά του για μια εύλογη διοργανική συμφωνία 

σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, προκειμένου να επιτευχθεί 

πραγματική και σοβαρή ενδυνάμωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας της ΟΝΕ·" 
 

5. Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων 

στην αγορά εργασίας 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1093/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1093/2015  

(επιτροπή EMPL) 

§ 1 12 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 2 13 ENF  -  

μετά την § 2 20 GUE/NGL ΟΚ - 300, 321, 9 

μετά την § 3 21 GUE/NGL  -  

§ 4 14 ENF  -  

§ 5 15 ENF  -  

§ 7 16 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 357, 275, 4 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 17 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 8 22 GUE/NGL ΟΚ + 584, 48, 3 

§ 9 18 ENF  -  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 351, 244, 44 

§ 11 19S ENF  -  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 470, 161, 4 

2/ΟΚ + 453, 181, 1 

3 +  

αιτ. σκ. Α 1 ENF  -  

αιτ. σκ. Β 2 ENF  -  

αιτ. σκ. Γ 3 ENF  -  

αιτ. σκ. Δ 4 ENF  -  

αιτ. σκ. Ε 5 ENF  -  

αιτ. σκ. ΣΤ 6Δ ENF  -  

αιτ. σκ. Θ 7 ENF  -  

αιτιολογική σκέψη ΙΑ 8 ENF  -  

μετά την αιτ. σκ. ΙΑ 9 ENF ΟΚ - 81, 488, 60 

10 ENF ΟΚ - 48, 567, 15 

11 ENF ΟΚ - 34, 578, 21 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 20, 22 

ENF: τροπολογίες 9, 10, 11 

Verts/ALE: 

EFDD: 

τροπολογία 11 

§ 13 (1ο και 2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 10 

1ο μέρος "τονίζει ότι, ... όπως είναι επίσης σημαντική η ενεργός συμμετοχή των εργοδοτών " 

2ο μέρος "για την καλύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών απαιτήσεων και αναγκών·" 

 
ENF: 

§ 1 

1ο μέρος "χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει 

σύσταση σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας· " 

2ο μέρος "τονίζει ότι .... προτρέπει τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αποτελεσματικά·" 

 
§ 8 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να συνδυάσουν ... την ταχεία υλοποίηση της σύστασης·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει δυνατότητες ... προκειμένου να ενισχυθεί η 

διοικητική ικανότητα των υπηρεσιών απασχόλησης·" 

 
GUE/NGL, EFDD 

§ 13 

1ο μέρος "χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής ... οδηγίες στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 

των κρατών μελών·" εκτός από τις λέξεις "του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και" 

2ο μέρος "του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και" 

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις διαδικασίες αμοιβαίας μάθησης οι οποίες 

φέρνουν σε επαφή κράτη μέλη με υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και 

κράτη μέλη που έχουν σημειώσει επιτυχίες στην ταχεία επανένταξη των 

(μακροχρόνια) ανέργων στις αγορές εργασίας τους· " 
 

 

6. Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) 

στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας 

Έκθεση: Jacqueline Foster (A8-0261/2015) 

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 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 564, 42, 35 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 558, 42, 33 

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 582, 48, 8 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 581, 31, 21 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §6 21, 22, 48 
 

 

7. Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη 

Έκθεση: Isabella De Monte (A8-0258/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 ENF ΟΚ - 35, 602, 2 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 498, 135, 5 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 492, 135, 6 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 515, 102, 21 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 507, 97, 21 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 522, 96, 8 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 522, 103, 9 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 500, 96, 35 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 482, 121, 27 

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 108 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 475, 117, 40 

ψηφοφορία: επιτροπή TRAN, ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 485, 120, 12 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 1 

ECR: §§ 3, 19, 108 

EFDD: §§ 19, 20, 21, 22, 23, 26 (2ème partie), 27 (2ème partie) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 38 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
EFDD: 

§ 26 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η πολιτική συνειδητοποίηση ... συνιστά τροχοπέδη 

για την προσέλευση τουριστών από τρίτες χώρες· " 

2ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που παρουσίασε η Επιτροπή το 2014 ... 

αύξηση προσέλευσης τουριστών από συγκεκριμένες τρίτες χώρες που δείχνουν 

μεγάλο δυνητικό ενδιαφέρον να επισκεφθούν την ΕΕ·" 

 
§ 27 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να προάγει ... τις δυνατότητες για 

θεώρηση περιήγησης για ομάδες επισκεπτών ή για τουρίστες οι οποίοι έχουν ήδη 

επισκεφθεί τη χώρα " 

2ο μέρος "και τονίζει τη σημασία της εφαρμογής περισσότερων συμφωνιών για την 

κατάργηση των θεωρήσεων ... περισσότερο απλοποιημένες διαδικασίες 

θεωρήσεων·" 
 

 



P8_PV(2015)10-29(VOT)_ΕL.doc 

8. Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα 

παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1094/2015 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1094/2015  

(επιτροπή TRAN) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΗΨ + 425, 31,6 

 


