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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. Ελευθερία έκφρασης στο Καζαχστάν 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, 

B8-0375/2016, B8-0337/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0337/2016  

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

μετά την § 3 5 GUE/NGL ΟΚ + 483, 145, 25 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Δ 1 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Θ 2 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Θ 3 GUE/NGL ΟΚ + 370, 234, 46 

4 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0337/2016  VERTS/ALE  ↓  

B8-0343/2016  EFDD  ↓  

B8-0344/2016  ECR  ↓  

B8-0345/2016  PPE  ↓  

B8-0349/2016  ALDE  ↓  

B8-0373/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2016  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 3, 5 
 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 
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§ 12 

1ο μέρος "χαιρετίζει τη φιλοδοξία του Καζαχστάν να αποδυθεί ενεργητικά ως μεσολαβητής 

σε ζητήματα διεθνούς ασφαλείας που αφορούν την ευρύτερη περιοχή·" 

2ο μέρος "παροτρύνει τις αρχές του Καζαχστάν να τιμήσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις που 

έχουν υπογράψει, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με το κράτος δικαίου και 

την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών·" 
 

2. Αίγυπτος, ιδίως η υπόθεση Giulio Regeni 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0378/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, 
B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0338/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-Β8-0338/2016  

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

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 9 3 ENF  -  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

μετά την αιτ. σκ. Δ 1 ENF  -  

2 ENF  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 588, 10, 59 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0338/2016  VERTS/ALE  ↓  

B8-0346/2016  ECR  ↓  

B8-0347/2016  EFDD  ↓  

B8-0348/2016  ENF  ↓  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

B8-0371/2016  PPE  ↓  

B8-0376/2016  ALDE  ↓  

B8-0377/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0378/2016  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 3 

1ο μέρος "υπογραμμίζει με βαθειά ανησυχία ότι η υπόθεση του Giulio Regeni δεν είναι ένα 

μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο βασανιστηρίων, 

δολοφονιών στη φυλακή και βίαιων εξαφανίσεων σε ολόκληρη την Αίγυπτο τα 

τελευταία χρόνια, με κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 2 της συμφωνία Σύνδεσης 

ΕΕ-Αιγύπτου, το οποίο αναφέρει ότι η σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου 

πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας· " 

2ο μέρος "καλεί, συνεπώς, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να θέσουν στις αιγυπτιακές αρχές τη 

συνήθη πρακτική των βίαιων εξαφανίσεων και των βασανιστηρίων και να πιέσουν 

για αποτελεσματική μεταρρύθμιση του μηχανισμού ασφαλείας και της δικαστικής 

εξουσίας·" 

 
§ 13 

1ο μέρος "προτρέπει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν πλήρως στα Συμπεράσματα του ΣΕΥ 

του Αυγούστου 2013 σχετικά με την εξαγωγή στρατιωτικής τεχνολογίας και 

εξοπλισμού και συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας·" 

2ο μέρος "απευθύνει έκκληση για την αναστολή των εξαγωγών εξοπλισμού επιτήρησης, όταν 

υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί 

για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·" 

3ο μέρος "καλεί την ΥΕ/ΑΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στον 

τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας και της συνεργασίας για την ασφάλεια των 

κρατών μελών της ΕΕ με την Αίγυπτο" 

4ο μέρος: "και να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη, σε στενή διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, περιγράφοντας συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις 

αιγυπτιακές αρχές για να βελτιώσουν σημαντικά την κατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και την επίτευξη συνολικής μεταρρύθμισης του δικαστικού 

συστήματος πριν από την επαναξιολόγηση των συμπερασμάτων του ΣΕΥ του 

Αυγούστου 2013·" 
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3. Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, 

B8-0374/2016, B8-0342/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0342/2016  

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

μετά την § 5 7 GUE/NGL ΗΨ - 109, 310, 229 

8 GUE/NGL  -  

μετά την § 6 2 VERTS/ALE  +  

4 S&D ΗΨ + 503, 137, 14 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 13 9 GUE/NGL  -  

μετά την § 14 3 VERTS/ALE  -  

μετά την αιτ. σκ. ΙΒ 1 VERTS/ALE  -  

μετά την αιτ. σκ. ΙΓ 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0342/2016  VERTS/ALE  ↓  

B8-0350/2016  ECR  ↓  

B8-0372/2016  EFDD  ↓  

B8-0374/2016  PPE  ↓  

B8-0379/2016  ALDE  ↓  

B8-0380/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2016  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 
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GUE/NGL: § 10 
 

 

4. Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I 

Έκθεση: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 500, 107, 42 

 

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη σύνοδο της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 61 

παράγραφος 2 του Κανονισμού. 
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5. Κτηνιατρικά φάρμακα ***I 

Έκθεση: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. αριθ. Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφ

οφορ

ία 

Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-5 

7-11 

13-22 

24-36 

38-48 

50-73 

75-76 

78-98 

101-110 

114-115 

118-126 

128-130 

132-134 

136 

139 

141-143 

145-149 

153-185 

187-201 

203-204 

207-212 

215-225 

228-229 

231-233 

235-238 

240-247 

249 

251-252 

255-261 

263-272 

274-277 

279-282 

284-289 

επιτροπή  +  

άρθρο 4, § 1, σημείο 

1, στοιχείο β 

49 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 514, 120, 19 

άρθρο 4, § 1, σημείο 

24 

74 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 586, 44, 25 

3/ΗΨ + 397, 233, 20 
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Αντικείμενο Τροπ. αριθ. Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφ

οφορ

ία 

Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

4/ΟΚ - 281, 354, 21 

Άρθρο 4, § 1, μετά το 

σημείο 27 

291 ENF ΟΚ - 69, 558, 23 

77 επιτροπή  +  

άρθρο 7, § 5 297Δ VERTS/ALE  -  

άρθρο 7, μετά την § 5 99 επιτροπή χ.ψ. -  

άρθρο 8, § 2 100 επιτροπή  +  

292= 

315= 

ENF  

GUE/NGL, 

EFDD 

ΟΚ ↓  

άρθρο 8, μετά την § 4 316 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Άρθρο 21 111 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 485, 166, 3 

άρθρο 21, μετά την § 3 112 επιτροπή χ.ψ. -  

Άρθρο 22 113 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 579, 25, 40 

Άρθρο 29 293 ENF ΟΚ - 79, 542, 29 

116 επιτροπή  +  

298Δ VERTS/ALE ΗΨ + 350, 289, 5 

άρθρο 29, μετά την § 3 117 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 428, 137, 80 

 127 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 377, 244, 26 

Άρθρο 32, §1, μετά το 

στοιχείο θ) 

131 επιτροπή ΟΚ - 107, 493, 52 
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Αντικείμενο Τροπ. αριθ. Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφ

οφορ

ία 

Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

άρθρο 32, § 3 299 VERTS/ALE ΟΚ - 180, 466, 6 

άρθρο 32, § 4 300 VERTS/ALE ΟΚ - 177, 458, 7 

άρθρο 33, § 3 135 επιτροπή χ.ψ. -  

άρθρο 33, μετά την § 3 301 VERTS/ALE ΟΚ + 313, 290, 24 

άρθρο 34, παρ. 1, 

στοιχείο β) 

318 GUE/NGL, 

EFDD 

ΟΚ - 104, 518, 14 

άρθρο 34, παρ. 1, 

στοιχείο δ) 

319 EFDD, 

GUE/NGL 

ΟΚ - 145, 487, 11 

μετά το άρθρο 34 312 PPE  +  

137 επιτροπή  ↓  

άρθρο 35, § 1 138ΑΤ επιτροπή  +  

320 EFDD, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

άρθρο 35, § 2 321 EFDD, 

GUE/NGL 

ΟΚ - 119, 514, 13 

138ΑΤ επιτροπή  +  

άρθρο 35, § 3 322 EFDD, 

GUE/NGL 

ΟΚ - 115, 522, 14 

138ΑΤ επιτροπή  +  

άρθρο 35, § 4 138ΑΤ επιτροπή  +  

Άρθρο 38, § 2, 

στοιχείο β 

140 επιτροπή χ.ψ. -  

άρθρο 38, § 4 144 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 396, 251, 1 

άρθρο 48, § 4 150 επιτροπή χ.ψ. +  

άρθρο 49, § 1 151 επιτροπή ΟΚ + 460, 166, 20 

άρθρο 49, § 2 152 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 360, 285, 1 

άρθρο 75, § 3, 

στοιχείο α) 

186 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  
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Αντικείμενο Τροπ. αριθ. Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφ

οφορ

ία 

Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

άρθρο 79, § 5 202 επιτροπή χ.ψ. -  

άρθρο 82, § 1 205 επιτροπή χ.ψ. +  

Άρθρο 83 206 επιτροπή χ.ψ. +  

άρθρο 92, παρ.2, 

στοιχείο γ 

302 VERTS/ALE ΟΚ + 361, 245, 37 

άρθρο 93, § 5 213 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 371, 250, 18 

Άρθρο 98,μετά το 

στοιχείο γ 

317 GUE/NGL ΟΚ - 220, 421, 3 

214 επιτροπή  +  

άρθρο 107, μετά την § 

2 

226 επιτροπή ΟΚ + 611, 27, 2 

227 επιτροπή ΟΚ + 617, 7, 18 

άρθρο 108, § 1 230ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 524, 95, 27 

294ΑΤ ENF ΟΚ ↓  

323 EFDD, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Άρθρο 108, υπόλοιπο 230ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 527, 93, 22 

294ΑΤ ENF ΟΚ ↓  

Άρθρο 108 § αρχικό κείμενο ΟΚ ↓  

Άρθρο 109, § 3, 

εδάφιο 1, στοιχείο δ 

234 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 358, 280, 2 

μετά το άρθρο 111 239 επιτροπή χ.ψ. +  

άρθρο 115, μετά την § 

1 

303 VERTS/ALE ΗΨ + 377, 199, 65 

248 επιτροπή  ↓  

άρθρο 116, § 2 250 επιτροπή χ.ψ. -  

άρθρο 116, μετά την § 304 VERTS/ALE  +  
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Αντικείμενο Τροπ. αριθ. Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφ

οφορ

ία 

Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 
253 επιτροπή  ↓  

άρθρο 116, § 4, εδάφιο 

1 

254 επιτροπή ΟΚ - 303, 329, 12 

Άρθρο 118, § 2, 

εδάφιο 2, στοιχείο α 

262 επιτροπή χ.ψ. +  

Άρθρο 125, § 4, 

εδάφιο 2 

273 επιτροπή ΟΚ + 558, 63, 22 

μετά το άρθρο 135 278 επιτροπή ΟΚ - 154, 462, 26 

άρθρο 140, μετά την § 

1 

305 VERTS/ALE ΟΚ + 434, 188, 18 

Άρθρο 141, § 1,μετά 

το στοιχείο η 

283 επιτροπή  +  

306 VERTS/ALE  ↓  

Παράρτημα II, μέρος 

1, σημείο 1.1, § 1 

307 VERTS/ALE ΟΚ - 150, 460, 29 

Παράρτημα II, μέρος 

1, σημείο 1.3, 

περίπτωση 1.3.1, 

πρώτο εδάφιο, 

στοιχείο δ 

308 VERTS/ALE  -  

Παράρτημα II, μέρος 

1, σημείο 1.3, 

περίπτωση 1.3.1, έκτο 

εδάφιο 

309 VERTS/ALE  -  

Παράρτημα II, μέρος 

2, σημείο 2.3, 

περίπτωση 2.3.1, 

πέμπτο εδάφιο 

310 VERTS/ALE  -  

Παράρτημα 3 α (νέο) 290 επιτροπή χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη 14 6 επιτροπή χ.ψ. +  

μετά την αιτ. σκ. 25 311 PPE  +  

12 επιτροπή  ↓  

μετά την αιτ. σκ. 36 313 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  
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Αντικείμενο Τροπ. αριθ. Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφ

οφορ

ία 

Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη 38 23 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την αιτ. σκ. 52 314 GUE/NGL ΟΚ + 370, 238, 25 

Αιτιολογική σκέψη 65 295 VERTS/ALE  +  

37 επιτροπή  ↓  

Αιτιολογική σκέψη 70 296 VERTS/ALE  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα   η ψηφοφορία 

αναβάλλεται  

(άρθρο 61, 

παράγραφος 2, του 

κανονισμού)  

OK: 585, 30, 16 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: άρθρο 108, τροπολογίες 74 (2ο μέρος), 117 (2ο μέρος), 230, 291, 292, 293, 294 

GUE/NGL: τροπολογίες 226, 227, 254, 273, 278, 314, 317 

EFDD: τροπολογίες 318, 319, 320, 321, 322, 323 

VERTS/ALE: τροπολογίες 74 (4ο μέρος), 111 (2ο μέρος), 113 (2ο μέρος), 131, 151, 299, 300, 301, 

302, 305, 307 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: τροπολογίες 49, 99, 112, 127, 131, 273, 278 

Verts/ALE: τροπολογίες 6, 150, 152, 205, 206, 234, 262 

S&D: τροπολογία 250 

ALDE: τροπολογίες 131, 135, 140, 144, 202 

PPE: τροπολογίες 131, 135, 239, 254, 278, 290 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ENF: 

τροπολογία 117 

1ο μέρος Εκτός από τις λέξεις"και δεν παράγονται με τη χρήση οινοπνεύματος" (απαντά 2 

φορές) 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

τροπολογία 213 

1ο μέρος "5. Η άδεια παραγωγής μπορεί να χορηγείται υπό όρους σε περίπτωση διαπίστωσης 

μη σοβαρών αστοχιών, με την προϋπόθεση ο αιτών να αποκαταστήσει τις αστοχίες 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας." 
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2ο μέρος "Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης αυτών των απαιτήσεων, η άδεια παραγωγής μπορεί 

να ανασταλεί. Η άδεια παραγωγής απορρίπτεται εάν η παραγωγή συνεπάγεται 

απαράδεκτο κίνδυνο για το περιβάλλον." 
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Verts/ALE: 

τροπολογία 23 

1ο μέρος "Η εσφαλμένη χορήγηση και χρήση ενός αντιμικροβιακού αποτελεί κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων. Επομένως, τα αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μόνο κατόπιν κτηνιατρικής συνταγής. Τα 

άτομα που έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 

διασφάλιση της συνετής χρήσης των αντιμικροβιακών. Οι κτηνίατροι έχουν νομική 

υποχρέωση, η οποία αποτελεί μέρος της επαγγελματικής δεοντολογίας τους, να 

εξασφαλίζουν την υπεύθυνη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων. Δεν θα πρέπει να 

επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από την παροχή οικονομικών κινήτρων για τη 

συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών. Ο κλάδος της υγείας των ζώων και οι 

κτηνίατροι θα πρέπει να προωθούν από κοινού την υπεύθυνη χρήση. Ως εκ τούτου, 

η προμήθεια κτηνιατρικών αντιμικροβιακών από κτηνιάτρους ή άλλα άτομα 

εξουσιοδοτημένα βάσει του εθνικού δικαίου θα πρέπει να περιορίζεται στην 

ποσότητα που απαιτείται για τη θεραπεία των ζώων που έχουν υπό τη φροντίδα 

τους, και μόνο εφόσον έχει γίνει κτηνιατρική διάγνωση ύστερα από κλινική εξέταση 

του ζώου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στο φως συνεχών ελέγχων υγείας του ζώου" 

2ο μέρος "ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στο φως συνεχών ελέγχων υγείας του ζώου." 

 
τροπολογία 111 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς την παράγραφο 2 

2ο μέρος Παράγραφος 2 

 
τροπολογία 113 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς την παράγραφο 3 α) 

2ο μέρος Παράγραφος 3 α) 

 
 

 
ALDE: 

τροπολογία 186 

1ο μέρος Εκτός από τη λέξη "τύπο" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
ENF, Verts/ALE, S&D: 

τροπολογία 74 

1ο μέρος «κτηνιατρική συνταγή»: κάθε συνταγή κτηνιατρικού φαρμάκου ή φαρμάκου για 

ανθρώπινη χρήση, που χορηγείται από κτηνίατρο" 

2ο μέρος "ή άλλον ειδικά εξουσιοδοτημένο επαγγελματία σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο " 

3ο μέρος "εφόσον έχει γίνει κτηνιατρική διάγνωση σε συνέχεια κλινικής εξέτασης του ζώου " 

4ο μέρος: "ή, στο φως συνεχών ελέγχων υγείας στο ζώο·" 
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6. Χορήγηση άδειας και εποπτείας για τα φάρμακα που προορίζονται για 

ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I 

Έκθεση: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφο

ρία 

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 

- παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-11 

13-30 

32-35 

επιτροπή  +  

Άρθρο 1, μετά το 

σημείο 5 

12 επιτροπή χ.ψ. +  

Άρθρο 1, σημείο 16 31 επιτροπή χ.ψ. +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα   η ψηφοφορία 

αναβάλλεται  

(άρθρο 61 παράγραφος 

2 του Κανονισμού)  

OK: 549, 36, 9 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: τροπολογίες 12, 31 
 

Διορθωτικό: όλες οι γλωσσικές εκδοχές. 
 

 

7. Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0308/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0308/2016 (επιτροπή ITRE) 

μετά την § 3 1 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  

2 ↓  

μετά την § 4 2 GUE/NGL  -  

μετά την § 9 3 GUE/NGL  -  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 10 4 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 304, 273, 5 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

αιτ. σκ. Α § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Β § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Γ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: Αιτιολογικές σκέψεις A, Β, Γ, §§ 15, 19, 32 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

αιτ. σκέψη Δ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη μαζικών δεδομένων συνιστά αναπόσπαστο 

μέρος μιας νέας ψηφιακής αγοράς και ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανάπτυξη 

καινοτόμων και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών προτύπων και, ταυτόχρονα, να 

υπάρχει συμμόρφωση προς το πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των 

δεδομένων, καθότι τα μαζικά δεδομένα ενδέχεται να ενέχουν σημαντικούς 

κινδύνους και προκλήσεις ιδίως για τα θεμελιώδη δικαιώματα (περιλαμβανομένων 

των δικαιωμάτων για ιδιωτική ζωή και προστασία των δεδομένων)," 

2ο μέρος "και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη αυτή έχει τη δυνατότητα να προκαλεί 

άδικες διακρίσεις που απορρέουν από μεροληπτικά συμπεράσματα βασισμένα 

περισσότερο σε συσχετίσεις παρά στην αιτιώδη συνάφεια·" 

 
§ 29 

1ο μέρος "πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την 

ανωνυμοποίηση και την ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων, δεδομένου ότι αυτές 

αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργική καινοτομία δεδομένων και σημαντικό 

βήμα για τη μείωση των φραγμών εισόδου νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ στην 

αγορά· πιστεύει ότι η υιοθέτηση τεχνολογιών, όπως η εξόρυξη κειμένων και 

δεδομένων, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα όσον αφορά την προστιθέμενη 

αξία που προκύπτει από τα σύνολα ανοικτών δεδομένων·" 

2ο μέρος "τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων και άλλων τύπων δεδομένων, και να επινοηθούν 

τεχνολογικές λύσεις που να ενισχύουν το ιδιωτικό εκ κατασκευής απόρρητο· " 

 
§ 36 

1ο μέρος Εκτός από τις λέξεις "για τα διευθυντικά στελέχη εταιρειών και τους ανωτέρους 

δημοσίους υπαλλήλους" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
VERTS/ALE:  

§ 26 

1ο μέρος Εκτός από τις λέξεις "σημειώνει ότι η κανονιστική δράση θα πρέπει να 

κατευθύνεται από την αγορά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

τροπολογία 1 

1ο μέρος Εκτός από τις λέξεις"περιλαμβανομένου του κινδύνου εξαγωγής εσφαλμένων 

συμπερασμάτων αποκλειστικά με βάση τυχαίες συσχετίσεις, καθώς και σχετικά με 

δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα, όπως" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1ο μέρος Εκτός από τις λέξεις "τόνωση της ανταγωνιστικότητας " και " προσανατολισμένων 

στην αγορά " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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8. Η κατάσταση στην Ερυθραία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, 
B8-0324/2016, B8-0320/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0318/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 476, 80, 25 

3 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0318/2016  ECR  ↓  

B8-0319/2016  S&D  ↓  

B8-0320/2016  VERTS/ALE  ↓  

B8-0321/2016  EFDD  ↓  

B8-0322/2016  ALDE  ↓  

B8-0323/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0324/2016  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: § 6 (2ο μέρος) 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 16 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τον ρόλο του PFDJ και των διάφορων 

τμημάτων του, μεταξύ άλλων και της οργάνωσης νεολαίας του, και να 

απαγορεύσουν κάθε μορφή σύνδεσης και δραστηριότητας που υποστηρίζει άμεσα 

πρακτικές ελέγχου και παρακολούθησης στην Ευρώπη, υπονομεύει τις 

δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, και δημιουργεί συστήματα εκφοβισμού 

και εκβιαστικής απόσπασης χρημάτων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν 

δράση για τον τερματισμό του «φόρου διασποράς» και τη διερεύνηση των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με κάθε είδους «συνεισφορές» 

που συγκεντρώνονται από οργανώσεις του εξωτερικού με διασυνδέσεις με την 

κυβέρνηση της Ερυθραίας," 

2ο μέρος "και να προστατεύουν πλήρως τα δικαιώματα ασύλου όλων των Ερυθραίων 

προσφύγων στην Ευρώπη·" 

 
GUE/NGL: 

§ 6 

1ο μέρος Εκτός από τις λέξεις "και ασφάλεια" και "να διασφαλίσει την υπό όρους χορήγηση 

της πρόσφατα εγκριθείσας βοήθειας, και"  

2ο μέρος "και ασφάλεια" 

3ο μέρος "να διασφαλίσει την υπό όρους χορήγηση της πρόσφατα εγκριθείσας βοήθειας, και" 
 

Διάφορα 

Η Michèle Rivasi (ομάδα Verts/ALE), η Mara Bizzotto και ο Gianluca Buonanno (ομάδα ENF) 

συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0318/2016. 
 

9. Έκθεση προόδου 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0310/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0310/2016 (επιτροπή AFET) 

Σύνολο του κειμένου 9 GUE/NGL  -  

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 443, 113, 18 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 440, 118, 14 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 12 GUE/NGL  -  

§ 9 7 S&D ΗΨ + 301, 228, 27 

μετά την § 17 2 PPE  +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 40 5 VERTS/ALE ΗΨ - 240, 310, 17 

§ 43 3 PPE  +  

6 VERTS/ALE  -  

13 GUE/NGL ΟΚ - 108, 449, 13 

§ 44 15 GUE/NGL  -  

μετά την § 44 14 GUE/NGL ΟΚ - 104, 436, 25 

§ 45 16 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 45 4 VERTS/ALE ψ.τμ.   

1 -  

2 ↓  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 50 17Δ GUE/NGL ΟΚ - 136, 387, 35 

8 S&D ΗΨ + 314, 224, 8 

μετά την αιτ. αναφ. 15 1 PPE  +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΣΤ 10 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Ζ 11 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 404, 76, 29 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 13, 14 

EFDD: § 1 (2ο μέρος), § 2 (2ο μέρος), τροπολογία 17 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ εδώ και δέκα 

έτη " 

2ο μέρος "και θεωρείται ακόμη ότι συγκαταλέγεται στις πλέον προηγμένες υποψήφιες χώρες 

όσον αφορά την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο·" 

 
αιτιολογική σκέψη Ζ 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 32 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ζητεί βελτιωμένη δημοσιονομική 

πειθαρχία και ενθαρρύνει την υιοθέτηση της αρχής του ισοσκελισμένου 

προϋπολογισμού·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 45 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες 

για την υπέρβαση των υπόλοιπων διαφορών, σύμφωνα με την απόφαση του 

Διεθνούς Δικαστηρίου της 5ης Δεκεμβρίου 2011" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 48 

1ο μέρος "καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει το συνολικό επίπεδο ευθυγράμμισης με την 

εξωτερική πολιτική της ΕΕ, δεδομένου ότι ο βαθμός ευθυγράμμισης (68 %) 

παραμένει χαμηλός" 
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2ο μέρος "καλεί την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις κοινές θέσεις της ΕΕ όσον αφορά την 

ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης" 

 
τροπολογία 4 

1ο μέρος "υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση του Προσωπικού Απεσταλμένου του 

Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις συνομιλίες Ελλάδας-ΠΓΔΜ, 

Matthew Nimetz, για μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό," 

2ο μέρος "στον βαθμό που δεν θίγονται η μακεδονική ιθαγένεια, ταυτότητα, κουλτούρα και 

γλώσσα·" 

 
EFDD: 

§ 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "η ευρωατλαντική ολοκλήρωση της 

χώρας και μια" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "σε τροχιά προόδου προς την 

ευρωατλαντική προοπτική" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

10. Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο  

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0309/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0309/2016 (επιτροπή AFET) 

§ 2 6 VERTS/ALE  -  

μετά την § 2 8 VERTS/ALE  -  

§ 3 4= 

7= 

ECR 

Greens/ EFA 

ΗΨ + 353, 34, 148 

§ 4 9 VERTS/ALE  -  

§ 16 5 ECR  +  

μετά την § 32 10 VERTS/ALE  -  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 415, 103, 11 

§ 34 1 GUE/NGL  -  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 S&D ψ.τμ.   

1 -  

2/ΗΨ + 278, 228, 12 

11 VERTS/ALE  -  

2 PPE ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: § 33 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

VERTS/ALE 

τροπολογία 3 

1ο μέρος "λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του ΝΑΤΟ να καλέσει το Μαυροβούνιο να 

ενταχθεί στη συμμαχία και υποστηρίζει μια γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων· ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη συνέχιση των 

μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας· χαιρετίζει τη συμμετοχή του 

Μαυροβουνίου σε αποστολές της Κοινής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την 

Άμυνα (ΚΠΑΑ) υπό την ηγεσία της ΕΕ·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στην ΕΕ είναι 

ανεξάρτητες από τη διαδικασία προσχώρησης στο NATO·" 

 
EFDD: 

§ 33 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "χαιρετίζει την έγκριση του νόμου 

σχετικά με την εφαρμογή διεθνών περιοριστικών μέτρων, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία και των 

γεγονότων στην Ανατολική Ουκρανία· παροτρύνει τις άλλες χώρες της περιοχής να 

εργαστούν από κοινού με την ΕΕ για την ευθυγράμμιση της εξωτερικής πολιτικής 

και να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μαυροβουνίου· " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 34 
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1ο μέρος "χαιρετίζει την απόφαση του ΝΑΤΟ να καλέσει το Μαυροβούνιο να ενταχθεί στη 

συμμαχία και υποστηρίζει μια γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων· ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη συνέχιση των 

μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας· " 

2ο μέρος "χαιρετίζει τη συμμετοχή του Μαυροβουνίου σε αποστολές της Κοινής Πολιτικής 

για την Ασφάλεια και την Άμυνα (ΚΠΑΑ) υπό την ηγεσία της ΕΕ·" 

 
PPE: 

τροπολογία 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "επαναλαμβάνει ότι τα κριτήρια ένταξης 

στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ είναι παρόμοια και ότι " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

11. Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 26 1 AC επιτροπή  +  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 429, 72, 15 

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 369, 99, 50 

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 364, 95, 54 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 351, 112, 30 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 64, 65, 66 

 
 


