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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 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο ***I 

Έκθεση: Laura Ferrara (A8-0037/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 665, 24, 5 

 

 

2. Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ***I 

Έκθεση: Laura Ferrara (A8-0038/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 664, 29, 4 

 

 

3. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της 

Ανδόρας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών 

λογαριασμών * 

Έκθεση: Miguel Viegas (A8-0047/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 647, 29, 21 

 

 

4. Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων 

και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) 

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016) (Μυστική ψηφοφορία ( άρθρο 182, παράγραφος 1, του 
κανονισμού)) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΜΨ + 535, 52, 108 

 

 

5. Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ***I 

Έκθεση: Caterina Chinnici (A8-0020/2015) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 2  

78 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 1 1-77 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 613, 30, 56 

 

 

6. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ 

Έκθεση: Jens Geier (A8-0036/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 25 GUE/NGL  -  

μετά την § 1 26 GUE/NGL ΟΚ - 258, 357, 85 

§ 2 5 ECR  -  

27 GUE/NGL  -  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 2 28 GUE/NGL  -  

Μετά την § 2, 

υπότιτλος 2 

29 GUE/NGL ΟΚ - 99, 505, 97 

Μετά την § 2, μετά 

τον υπότιτλο 2 

30 GUE/NGL ΟΚ - 63, 562, 74 

§ 3 8 EFDD ΟΚ - 96, 558, 43 

31 GUE/NGL  -  

§ 4 9 EFDD  -  

32 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 48, 581, 73 

2 ↓  

§ 5 10 EFDD  -  

33 GUE/NGL  -  

§ 6 11 EFDD  -  

21 PPE ΗΨ + 342, 336, 22 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 7 34 GUE/NGL  -  

μετά την § 7 35 GUE/NGL ΟΚ - 81, 587, 34 

§ 8 12 EFDD  -  

μετά την § 8 36 GUE/NGL  -  

37 GUE/NGL  -  



P8_PV-(2016)03-09(VOT)_EL.doc 5 PE 579.934 
 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 38Δ GUE/NGL ΟΚ - 98, 595, 11 

1 VERTS/ALE ΗΨ + 617, 72, 14 

§ 10 13 EFDD ΟΚ - 121, 555, 27 

§ 12 14 EFDD  -  

§ 14 15 EFDD ΟΚ - 142, 522, 41 

μετά την § 14 16 EFDD ΟΚ - 191, 482, 28 

μετά την § 15 39 GUE/NGL  -  

§ 17 17 EFDD  -  

22 S&D ΟΚ + 483, 206, 14 

μετά την § 17 40 GUE/NGL ΟΚ - 120, 549, 36 

41 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 647, 33, 23 

2/ΟΚ - 147, 551, 6 

§ 18 23Δ S&D ΟΚ - 333, 358, 12 

42 GUE/NGL ΟΚ - 261, 431, 10 

§ 21 18 EFDD ΟΚ - 170, 481, 52 

§ 25 19 EFDD ΟΚ - 81, 564, 58 

μετά την § 26 43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

§ 29 2 VERTS/ALE ΟΚ - 99, 568, 37 

4 VERTS/ALE ΟΚ - 132, 540, 30 

3 VERTS/ALE ΟΚ - 134, 527, 39 

§ 30 6 ECR  -  

§ 31 7 ECR  -  

20 EFDD  -  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

45 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Β 24 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 113, 586, 5 

2/ΟΚ ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 425, 200, 78 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 2, 3, 4 

GUE/NGL: τροπολογίες 24, 26, 29, 30, 32 (1ο μέρος), 35, 38, 40, 41, 42 

EFDD: τροπολογίες 8, 13, 15, 16, 18, 19 

S&D: τροπολογίες 22, 23 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

τροπολογία 24 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υπογραμμίζει ότι οι συνεισφορές στην 

αύξηση αυτή θα πρέπει να προέρχονται από αύξηση των συμμετοχών των κρατών 

μελών που έχουν υψηλότερο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) και υψηλότερο 

κατά κεφαλήν εισόδημα, με την τροποποίηση του ισχύοντος μεροληπτικού και 

άδικου συστήματος κλιμάκων συνεισφοράς·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 32 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "πιο εναρμονισμένου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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ALDE: 

§ 6 

1ο μέρος "εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης 

έχει αποτελέσει κατά τα τελευταία έτη παράπλευρη απώλεια της διπρόσωπης 

συμπεριφοράς των κρατών μελών, που έφτασαν να θεωρούν βάρος τη συνεισφορά 

τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να την αντιμετωπίζουν ως μεταβλητή 

προσαρμογής·" 

2ο μέρος "ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με τις δαπάνες των 

κρατών μελών σε ορισμένους τομείς, όπως οι επενδύσεις στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και η καταπολέμηση της 

ανεργίας, της φτώχειας και της ανισότητας, δεδομένης, μεταξύ άλλων, της ανάγκης 

να αντιμετωπιστούν οι αναδυόμενες απειλές για την ασφάλεια και η μεταναστευτική 

και προσφυγική κρίση·" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ως επενδυτικός προϋπολογισμός, 

μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα ψηλή προστιθέμενη αξία, δίνοντας ώθηση στην 

ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στα κράτη 

μέλη· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεταβλητή προσαρμογής 

που αλλάζει ανάλογα με τις μακροοικονομικές συνθήκες· υπενθυμίζει την 

προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της Ένωσης από την άποψη των συνεργιών 

και των οικονομιών κλίμακας·" 

4ο μέρος: "υπογραμμίζει την ιδιαίτερη κατάσταση των απομονωμένων και απόκεντρων 

περιφερειών, και θεωρεί ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των 

διαρθρωτικών ελλειμμάτων τους·" 

 
τροπολογία 41 

1ο μέρος "εκφράζει βαθειά ανησυχία για την έλλειψη κατάλληλης προστασίας των 

ασυνόδευτων ανηλίκων σε όλη τη διαδρομή έως την  άφιξή τους σε ασφαλή 

προορισμό, και ζητεί τη διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας για την υπόθεση των 10.000 

αγνοούμενων παιδιών που έχει αναφερθεί στην Ευρωπόλ·" 

2ο μέρος "ζητεί διεξοδική έρευνα για όλα τα μέτρα και όλα τα έργα, ιδίως εκείνα για τα οποία 

διατέθηκε χρηματοδοτική ενίσχυση από την ΕΕ, που εκτελούνται με την 

υποστήριξη των κρατών μελών στους τομείς της μετανάστευσης, του ασύλου και 

της διαχείρισης των συνόρων, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή τους προς το 

ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, ιδίως δε προς τον Χάρτη του ΟΗΕ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τη Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των 

προσφύγων, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ·" 
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7. Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 

Έκθεση: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 414, 256, 25 

μετά την § 4 3 EFDD  -  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 547, 123, 31 

§ 8 4 EFDD  -  

μετά την § 9 5 EFDD  -  

§ 11 2 GUE/NGL  -  

6 EFDD  -  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16, περίπτωση 4 7 EFDD  -  

§ 16, περίπτωση 8 8 EFDD  -  

ψηφοφορία: απόφαση ΟΚ + 516, 92, 95 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: § 7 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D, ALDE: § 2 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 12 

1ο μέρος "φρονεί επίσης ότι οι ρυθμίσεις για τον πολιτικό διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια 

θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον 

σημαντικό ρόλο που ανατίθεται στα εθνικά κοινοβούλια με τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας και τονίζει ότι, παράλληλα με το ρόλο που διαδραματίζουν όσον αφορά 

την παρακολούθηση της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, μπορούν να συμβάλουν και συμβάλλουν θετικά στο πλαίσιο του 

πολιτικού διαλόγου· υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 

υφισταμένων μηχανισμών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που 

προβλέπονται στις Συνθήκες·" 

2ο μέρος "τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εφαρμογή της προθεσμίας 

των οκτώ εβδομάδων που έχουν στη διάθεσή τους τα εθνικά κοινοβούλια 

προκειμένου να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη για την μη συμμόρφωση με την 

αρχή της επικουρικότητας·" 

 
Verts/ALE: 

§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τονίζει τη σημασία της συμφωνηθείσας 

«ετήσιας επισκόπησης του άχθους» ως μέσου προκειμένου να αναγνωρίζονται και 

να παρακολουθούνται, με σαφήνεια και διαφάνεια, τα αποτελέσματα των 

προσπαθειών της Ένωσης, προκειμένου να αποτρέπονται και να μειώνονται οι 

υπερβολικές ρυθμίσεις και τα διοικητικά βάρη, στην επισκόπηση δε αυτή θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνεται ένας κατάλογος που αφορά ειδικά τις ΜΜΕ και που 

διακρίνει μεταξύ βαρών που προκύπτουν από μεμονωμένες προτάσεις της 

Επιτροπής και από νομοθετικές πράξεις μεμονωμένων κρατών μελών· τονίζει ότι η 

εφικτότητα και η σκοπιμότητα του καθορισμού στόχων για τη μείωση του βάρους 

σε συγκεκριμένους τομείς πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση σε στενή 

συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων· αναμένει από την Επιτροπή να 

προτείνει, τακτικά, την κατάργηση νομοθετικών πράξεων, εφόσον η κατάργηση 

αυτή θεωρείται επιβεβλημένη· χαιρετίζει στη συνάρτηση αυτή το γεγονός ότι τα 

τρία θεσμικά όργανα έχουν συμφωνήσει ότι, στο πλαίσιο των εκτιμήσεων 

αντικτύπου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση των προτάσεων στα 

διοικητικά βάρη, ιδίως όσον αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· αναγνωρίζει 

ότι με κατάλληλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης και ειδικότερα με την 

αντικατάσταση 28 διαφορετικών ρυθμιστικών καθεστώτων από ένα ενιαίο 

ρυθμιστικό καθεστώς για την εσωτερική αγορά μπορούν να μειωθούν τα διοικητικά 

βάρη για τις ΜΜΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

8. Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, 
B8-0316/2016, B8-0317/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος πολιτικής ομάδας (B8-0311/2016)  

(GUE/NGL) 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 500, 199, 2 

2/ΟΚ - 168, 456, 76 

§ 7 1 PPE ΗΨ + 352, 345, 3 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 8 2 PPE ΗΨ - 319, 353, 24 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 451, 239, 5 

§ 11 3 PPE ΗΨ - 332, 345, 24 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 226, 458, 16 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 227, 461, 10 

μετά την § 12 4 PPE ΗΨ + 401, 296, 4 

5 PPE ΟΚ + 372, 312, 12 

6 PPE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  -  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0312/2016  

(S&D, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  



P8_PV-(2016)03-09(VOT)_EL.doc 11 PE 579.934 
 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ + 401, 267, 30 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 9 1 PPE ΗΨ + 451, 183, 66 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 432, 246, 21 

§ 12 2 PPE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

μετά την § 12 3 PPE ΟΚ + 446, 218, 33 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 628, 41, 26 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 414, 214, 66 

Πρόταση ψηφίσματος πολιτικής ομάδας B8-0312/2016  

(Verts/ALE) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  ↓  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0313/2016  

(PPE, ECR) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  ↓  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0313/2016  ECR  ↓  

B8-0314/2016  EFDD  ↓  

B8-0315/2016  ALDE  ↓  

B8-0316/2016  PPE  ↓  

B8-0317/2016  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 5 (B8-0311/2016)  

§§ 11, 14, τροπολογία 3 (RC-B8-0312/2016) 

GUE/NGL: §§ 5, 10, 11, 12 (B8-0311/2016)  

§§ 11, 12 (RC-B8-0312/2016) 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 7, 8, 11, 12 (B8-0311/2016)  

§§ 4, 11 (RC-B8-0312/2016) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 2 (B8-0311/2016) 

1ο μέρος "σημειώνει ότι η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει τη μεγάλη ποσότητα λαθραίων 

προϊόντων στην αγορά της ΕΕ και την απότομη αύξηση των κατασχέσεων «φθηνών 

λευκών» τσιγάρων (cheap whites)"," 

2ο μέρος "και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία ΡΜΙ δεν είχε καμία θετική 

επίδραση στη δημόσια υγεία·" 

 
§ 5 (B8-0311/2016) 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 3 (RC-B8-0312/2016) 

1èe partie "προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ταχεία κύρωση 

του πρωτοκόλλου·" 

2ο μέρος "πιστεύει, ωστόσο, ότι η ανανέωση της συμφωνίας θα στείλει αρνητικό και 

αντιπαραγωγικό μήνυμα στις τρίτες χώρες ότι η ΕΕ διατηρεί ανάρμοστες σχέσεις με 

την καπνοβιομηχανία, μολονότι το πρωτόκολλο απαγορεύει ρητά τέτοιου είδους 

σχέσεις·" 
 

Διάφορα 

Ο Δημήτριος Παπαδημούλης (ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-

0311/2016. 

 


