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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. Συμφωνία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ - Γεωργίας (προσχώρηση 

της Κροατίας) *** 

Σύσταση: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του 

Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) *** 

Σύσταση: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Σύμβαση περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών 

υπηρεσιών (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας) * 

Έκθεση: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 569, 30, 24 
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4. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha 

Έκθεση: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  

 

 

5. Διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των 

αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0487/2016 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0487/2016  

(επιτροπή PETI) 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

6. Αίτηση για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

όσον αφορά τη θεμελίωση ενός Ευρωπαϊκούς πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

Αίτηση για διαβούλευση της επιτροπής EMPL 

 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

 

7. Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την 

απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της θέσης του 

Συμβουλίου 

1 EFDD  -  

Θέση του Συμβουλίου Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 

 

Διάφορα 

Το Συμβούλιο ενημέρωσε το Κοινοβούλιο ότι επέφερε μια τεχνική διόρθωση (αλλαγή μιας 

ημερομηνίας) στο άρθρο 65 παράγραφος 10 της θέσης του, με σκοπό την ευθυγράμμιση του κειμένου 

προς τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά την απαλλαγή (η ημερομηνία "στις 

30 Απριλίου του έτους N+2" αντικαταστάθηκε από την ημερομηνία "στις 15 Μαΐου του έτους N+2"). 
 

 

8. Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (απαιτείται ειδική 
πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της θέσης του 

Συμβουλίου 

1 EFDD  -  

Θέση του Συμβουλίου Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 

 

 

9. Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Michael Cramer (A8-0056/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία για 

την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της θέσης του 

Συμβουλίου 

1 EFDD ΗΨ - 88, 534, 11 

Θέση του Συμβουλίου Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 
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10. Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά 

μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I 

Έκθεση: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 2 επιτροπή  +  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 505, 113, 31 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία αναβάλλεται για τη σύνοδο της 19ης Μαΐου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 61 

παράγραφος 2 του Κανονισμού. 

Η τροπολογία 2 αντικαθιστά την τροπολογία που εγκρίθηκε κατά την παρούσα σύνοδο. 
 

 

11. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

εκτελεστικοί οργανισμοί 

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 53 21 S&D ΗΨ - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE ΗΨ - 237, 324, 79 

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 405, 221, 15 

 68 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 70, εισαγωγικό 

μέρος 

23 S&D ΗΨ - 272, 313, 63 

§ 70, περίπτωση 3 24Δ S&D  -  

§ 70, περίπτωση 3, 

εδάφιο 2 

25 S&D  -  

Μετά την § 73 26 S&D  -  

Μετά την § 108 4 EFDD  -  

Μετά την § 112 5 EFDD ΟΚ - 175, 446, 29 

§ 113 1Δ ECR  -  

§ 118 50 ALDE ΗΨ - 230, 416, 4 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2Δ ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

Μετά την § 183 6 EFDD  -  

Μετά την § 187 8 Verts/ALE ΟΚ - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE ΟΚ + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE ΟΚ + 318, 287, 34 

Μετά την § 188 28 S&D  -  

Μετά την § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, β) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 245 53 ALDE ΟΚ - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE ΟΚ - 290, 319, 32 

Μετά την § 280 3 ECR ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 400, 200, 44 

2/ΟΚ + 537, 75, 17 

§ 334 55Δ ALDE  -  

30-35 S&D  -  

Μετά την § 334 36 S&D ΗΨ + 343, 298, 2 

37 S&D  +  

Μετά την § 335 38 S&D  +  

Μετά την § 336 39 S&D ΗΨ + 342, 278, 25 

Μετά την § 339 40 S&D  -  

Μετά την § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 345 56Δ ALDE  -  

Μετά την § 345 43 S&D  +  

Μετά την § 350 44 S&D  -  

Μετά την § 373 45 S&D  -  

46 S&D  ΗΨ - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE ΟΚ - 229, 374, 41 

§ 387 47Δ S&D ΟΚ - 309, 321, 16 

57 ALDE ΟΚ + 417, 186, 42 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

Μετά την § 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 266, 380, 1 

3 +  

§ 400 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 332, 267, 44 

§ 405 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 455, 171, 22 

§ 410 § αρχικό 

κείμενο 

 χ.ψ. vs +  

§ 434 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15Δ ENF  -  

§ 530 16Δ ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 123, 496, 19 

2/ΟΚ - 59, 532, 41 

Μετά την § 557 19 ENF  -  

Αιτιολογική σκέψη E, 

στοιχείο γ) 

20 S&D  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 504, 144, 3 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 18 

ECR: τροπολογία 3 

EFDD: τροπολογία 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: τροπολογίες 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

τροπολογία 48 

1ο μέρος "επισημαίνει τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση και υπογραμμίζει την ανάγκη 

αντιμετώπισής της με μια συνεκτική λύση σε επίπεδο Ένωσης· σημειώνει τα 

κονδύλια που διατέθηκαν για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων το 2014," 

2ο μέρος "επισημαίνει το προσφάτως εγκριθέν κονδύλιο των 700 εκατομμυρίων EUR για τη 

μετανάστευση που θα τελεί υπό τη διαχείριση ΜΚΟ, το οποίο είναι ανεπαρκές 

λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους της καταστροφής," 

3ο μέρος "και ζητεί από το Συνέδριο να εξετάσει το ενδεχόμενο σύνταξης ειδικής έκθεσης με 

θέμα την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων αυτών, στην οποία θα συνάγονται 

συμπεράσματα που θα αποτυπωθούν στην εν εξελίξει διαδικασία αναβάθμισης της 

ενωσιακής πολιτικής για τη μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων·" 

 
PPE: 

τροπολογία 3 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δεν διατίθενται ενωσιακά κονδύλια για την 

άμεση ή έμμεση υποστήριξη της ταυρομαχίας·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι οι πιστώσεις της ΚΓΠ ή άλλες πιστώσεις από τον ενωσιακό 

προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γα τη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων που έχουν ως συνέπεια τον βασανισμό ζώων·" 

 
S&D: 

§ 66 

1ο μέρος "συντάσσεται με τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο γενικός διευθυντής της ΓΔ 

REGIO, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, όσον αφορά τα συστήματα 

διαχείρισης και ελέγχου του ΕΤΠΑ/Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 

προγραμματισμού 2007-2013 σε 12 κράτη μέλη (77 προγράμματα) και τα 

προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας·" 

2ο μέρος "είναι της γνώμης ότι οι επιφυλάξεις αυτές αποδεικνύουν ότι οι ισχύουσες 

διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν παρέχουν τις αναγκαίες 

εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων 

πράξεων στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής·" 
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§ 68 

1ο μέρος "συντάσσεται με τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο γενικός διευθυντής της ΓΔ EMPL, 

στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της: σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων της περιέχει επιφύλαξη σχετικά με τις πληρωμές που 

πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η 

οποία αφορά διακυβευόμενο ποσό ύψους 169,4 εκατομμυρίων EUR το 2014, που 

αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για 36 ειδικά επιχειρησιακά 

προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο Βέλγιο, την Τσεχία, 

τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη 

Σλοβακία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την περίοδο 

προγραμματισμού 2007-2013·" 

2ο μέρος "είναι της γνώμης ότι οι επιφυλάξεις αυτές αποδεικνύουν πως οι ισχύουσες 

διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν παρέχουν τις αναγκαίες 

εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων 

πράξεων στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής·" 

 
§ 243, στοιχείο β) 

1ο μέρος "στον τομέα πολιτικής για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις 

(απασχόληση): δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών, μη επιλέξιμων έργων ή μη 

επιλέξιμων δικαιούχων, καθώς και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες 

που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·" 

2ο μέρος "τα συνηθέστερα διαπιστωθέντα προβλήματα σε σχέση με την επιλεξιμότητα είναι 

τα εξής: δήλωση δαπανών εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας (Τσεχική Δημοκρατία, 

Γερμανία), υπερβολικά υψηλοί μισθοί (Γερμανία, Φινλανδία, Πολωνία, 

Πορτογαλία), δαπάνες που δεν συνδέονται με το σχέδιο (Ουγγαρία, Πολωνία, 

Πορτογαλία), μη συμμόρφωση προς τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας 

(Πολωνία) και μη αφαίρεση εσόδων (Αυστρία)· τα συνηθέστερα παραδείγματα μη 

τήρησης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις είναι τα ακόλουθα: 

αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση (Γερμανία, Ιταλία), αδικαιολόγητη απευθείας 

ανάθεση πρόσθετων εργασιών/υπηρεσιών, παράνομος αποκλεισμός προσφερόντων, 

σύγκρουση συμφερόντων και μεροληπτικά κριτήρια επιλογής (Φινλανδία)·" 

 
§ 344 

1ο μέρος " είναι της άποψης ότι θα πρέπει να υπενθυμίζεται με σαφήνεια στους επικεφαλής 

των αντιπροσωπειών της Ένωσης, κατά την πρόσληψή τους και πριν από την 

τοποθέτησή τους, ποια είναι τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη διαχείριση, τις 

ευθύνες τους για την εξασφάλιση της διαχείρισης σε σχέση με το πεδίο 

δραστηριοτήτων της αντιπροσωπείας τους (κύριες διαδικασίες διαχείρισης, 

διαχείριση ελέγχου, επαρκής κατανόηση και αξιολόγηση των KPI) και την υποβολή 

ποιοτικών και αναλυτικών εκθέσεων στο πλαίσιο της κατάρτισης της ετήσιας 

έκθεσης δραστηριοτήτων," 

2ο μέρος "και ότι θα πρέπει να καλούνται να μην επικεντρώνονται μόνο στο πολιτικό σκέλος 

των καθηκόντων τους·" 
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Verts/ALE: 

τροπολογία 18 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις από την απαγόρευση στις εισαγωγές γεωργικών 

προϊόντων που επέβαλε η Ρωσία στα μέσα του 2014 αποτελούν μείζονα πρόκληση· 

τάσσεται υπέρ μιας καλύτερης διαχείρισης στο πρώιμο στάδιο τυχόν επειγόντων 

μέτρων για να εξασφαλίζεται η ορθή στόχευση των πόρων ή, όπου είναι 

απαραίτητο, η ταχεία ανάκτηση των παρανόμως απαιτηθέντων ποσών· προειδοποιεί 

για τους κινδύνους που ενέχει η συμφωνία TTIP, η υλοποίηση της οποίας απειλεί τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας και περιβάλλοντος και θα επιδεινώσει περαιτέρω την 

κρίση του ζωικού κεφαλαίου·" 

2ο μέρος "ζητεί την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας προκειμένου να τεθεί υπό 

διαπραγμάτευση το εκ νέου άνοιγμα της εν λόγω αγοράς το συντομότερο δυνατόν·" 
 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει την Επιτροπή και τους εκτελεστικούς 

οργανισμούς (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 άρθρο14 παράγραφος 3 και κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ.1653/2004 άρθρο 66 παράγραφος 2). 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 

Η τροπολογία 22 αποσύρεται. 
 

 

12. Απαλλαγή 2014 - Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της 

απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 554, 46, 25 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 525, 57, 60 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 9 
 

 

13. Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11o ΕΤΑ 

Έκθεση: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 463, 139, 42 

Πρόταση ψηφίσματος 

Μετά την § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 82 3 Verts/ALE ΗΨ - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE ΟΚ - 252, 392, 3 

Μετά την § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE ΟΚ - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D ΟΚ - 308, 334, 6 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 101 6 S&D ΟΚ + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D ΟΚ + 334, 275, 30 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ - 203, 429, 11 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 1, απόφαση (σύνολο του κειμένου) 

PPE: τροπολογίες 1, 4, 5, 6, 7 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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14. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Έκθεση: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 ↓  

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 481, 110, 50 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 407, 202, 19 

Μετά την § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 32 37 S&D ΟΚ R  

§ 33 58 PPE, S&D ΟΚ + 471, 155, 14 

57 S&D ΟΚ ↓  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 557, 47, 26 

§ 35 59Δ= PPE, S&D ΟΚ + 345, 274, 20 

40 S&D ΟΚ ↓  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 560, 58, 22 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 615, 5, 23 

§ 38 60Δ= PPE, S&D  ΟΚ + 391, 222, 27 

44 S&D ΟΚ ↓  

45 S&D ΟΚ ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL ΟΚ - 295, 319, 30 

Μετά την § 39 32 GUE/NGL ΟΚ - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD ΟΚ + 304, 303, 32 

Μετά την § 41 1 ECR ΟΚ + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

Μετά την § 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 381, 249, 11 

2/ΟΚ - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL ΟΚ + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΟΚ - 209, 379, 42 

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 54 46 S&D  -  

47 S&D ΗΨ - 284, 324, 39 

Μετά την § 63 2 ECR ΟΚ - 187, 433, 19 

Μετά την § 65 3 ECR ΟΚ - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20Δ+2

1= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

ΟΚ - 262, 372, 12 

36 PPE  + προφορική 

τροποποίηση 

§ 70 22Δ= 

49Δ= 

Verts/ALE,  

S&D 

ΟΚ + 404, 214, 23 

§ 72 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 406, 178, 55 

Μετά την § 74 50 S&D  -  

§ 75 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 438, 176, 25 

§ 80 25Δ ENF ΟΚ - 59, 555, 29 

Μετά την § 81 51 S&D ΗΨ - 311, 325, 10 

§ 83 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 84 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 85 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Μετά την § 86 29 S&D  +  

Μετά την § 88 9 EFDD  -  

§ 97 18 Verts/ALE  -  

Μετά την § 97 26 ENF  -  

§ 99 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 240, 386, 19 

Μετά την § 106 52 S&D ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 114 27Δ ENF ΟΚ - 35, 568, 44 

Μετά την § 114 4 ECR ΟΚ - 225, 390, 27 

Μετά την § 117 13 PPE  +  

§ 122 61Δ= PPE, S&D ΟΚ + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 392, 218, 25 

2 +  

Μετά την § 127 10 EFDD  -  

Μετά την § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_EL.doc 17 PE 582.702 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

56 S&D  +  

Μετά την § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΗΨ + 367, 269, 6 

§ 135 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Μετά την § 136 11 EFDD ΟΚ - 156, 472, 22 

12 EFDD ΟΚ - 137, 488, 18 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 480, 149, 16 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, τροπολογίες 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §6 23, 33, τροπολογίες 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: τροπολογίες 31, 34, 35 

EFDD: τροπολογίες 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, τροπολογίες 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, τροπολογίες 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 52 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ευθύνη για τη διοργάνωση 

συναντήσεων και τη διαχείριση των συνεδρίων διαχέεται μεταξύ διαφόρων Γενικών 

Διευθύνσεων," 

2ο μέρος "καθώς και για το γεγονός ότι για πρώτη φορά έκλεισαν ορισμένοι θάλαμοι 

διερμηνείας λόγω της μη πρόσληψης επαρκούς αριθμού διερμηνέων· καλεί 

επειγόντως τον Γενικό Γραμματέα να βελτιώσει το σύστημα με το οποίο ζητείται 

διερμηνεία και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όσον αφορά την πρόσληψη 

διερμηνέων·" 

 
§ 13 

1ο μέρος "παρατηρεί μια ασυνέπεια μεταξύ των ημερομηνιών για την υποβολή του σχεδίου 

έκθεσης σχετικά με την απαλλαγή του Κοινοβουλίου και της προθεσμίας για την 

υποβολή πρόσθετων ερωτήσεων προς τον γενικό Γραμματέα·" 

2ο μέρος "καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει τις απαντήσει στις ερωτήσεις που θέτει ο 

εισηγητής πριν από την ψηφοφορία στην επιτροπή·" 
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§ 14 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι ο Γενικός Γραμματέας απάντησε στις πρόσθετες ερωτήσεις των 

βουλευτών σε χρόνο που απείχε λιγότερο από 24 ώρες από τη λήξη της προθεσμίας 

για την κατάθεση τροπολογιών·" 

2ο μέρος "καλεί τον Γενικό Γραμματέα να βελτιώσει την κατάσταση αυτή·" 

 
§ 26 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι 80, κατά μέγιστο, υπάλληλοι της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των 

Περιφερειών (από τη μεταφραστική υπηρεσία και τους βοηθούς) θα μετατεθούν στο 

Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, για να εργαστούν στη νέα 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS)· θεωρεί ότι οι μεταθέσεις 

αυτές θα επιτρέψουν την αύξηση της εσωτερικής παραγωγικότητας του 

Κοινοβουλίου και τη διάθεση λιγότερων δημοσιονομικών μέσων για εξωτερική 

ανάθεση μελετών, αξιολογήσεων ή εκτιμήσεων·" 

2ο μέρος "επισημαίνει με ανησυχία ότι, ως τώρα, έχουν μετατεθεί στην EPRS 25 υπάλληλοι 

από την ΕΟΚΕ και 24 από την Επιτροπή των Περιφερειών, οι περισσότεροι από 

τους οποίους βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης, γεγονός που 

συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση για την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των 

Περιφερειών στα κεφάλαια που αφορούν το προσωπικό και σημαντική αύξηση των 

δαπανών του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, τόσο βραχυπρόθεσμα (μισθοί) 

όσο και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (συντάξεις)·" 

 
§ 53 

1ο μέρος " υπενθυμίζει ότι η νέα υπηρεσία έρευνας για τους βουλευτές άρχισε να προσφέρει 

ειδική ερευνητική ικανότητα σε προσωπικό επίπεδο για κάθε βουλευτή, μέσω 

ενημερωτικών σημειωμάτων για όλους τους μείζονες τομείς πολιτικής· επισημαίνει 

ότι κατά το πρώτο έτος πλήρους δραστηριότητάς της η υπηρεσία έρευνας παρήγαγε 

450 δημοσιεύσεις και ανταποκρίθηκε σε 1.675 αιτήματα βουλευτών για έρευνες και 

745 παρόμοια αιτήματα άλλων παραγόντων του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι η 

διευκόλυνση αυτή παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο όγκο χρήσιμων πληροφοριών και 

θα μειώσει συνεπώς σημαντικά την προσφυγή σε εξωτερική πραγματογνωσία, με 

αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση·" 

2ο μέρος "ζητεί, όλα τα ενημερωτικά σημειώματα για θέματα που αφορούν βασικούς τομείς 

να μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών·" 

 
§ 83 

1ο μέρος "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν προχώρησε σε 

καμιά ενέργεια σε απόκριση στην παράγραφο 71 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου 

της 29ης Απριλίου 2015·" 

2ο μέρος "καλεί το Προεδρείο να λάβει επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι 

η Συμβουλευτική Επιτροπή για την παρενόχληση και την πρόληψή της στο χώρο 

εργασίας, που είναι υπεύθυνη για τους ΔΚΒ, θα είναι ισόρροπη ως προς τη σύνθεσή 

της και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εκπροσώπους των ΔΚΒ·" 

 
§ 84 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "επισημαίνει ότι οι ανθρώπινοι και οι 

τεχνικοί πόροι δεν ήταν αρκετοί ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στην 

υπογραφή των συμβάσεων ορισμένων βοηθών, οι διακοπές συμβάσεων, και οι 

καθυστερήσεις στην καταβολή εξόδων, αποζημιώσεων και, συνεπώς, μισθών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 85 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "που απορρέουν από περιπτώσεις πιθανής 

κακοδιοίκησης του Οργάνου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 135 

1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρόσθετα μέτρα αντιστάθμισης των 

αναπόφευκτων εκπομπών· καλεί το Κοινοβούλιο να αναπτύξει περαιτέρω πολιτικές 

αντιστάθμισης CO2," 

2ο μέρος "όπως η δυνατότητα αντιστάθμισης για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς 

βοηθούς·" 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "απόλυτη " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

τροπολογία 34 

1ο μέρος "παροτρύνει το Κοινοβούλιο να εγκρίνει κανόνες ώστε να δημοσιοποιούνται όλες οι 

γνώμες που λαμβάνονται από εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων σχετικά με 

σχέδια πολιτικών, νόμων και τροπολογιών ως «νομοθετικό αποτύπωμα»·" 

2ο μέρος "προτείνει το εν λόγω νομοθετικό αποτύπωμα να αποτελείται από ένα έντυπο 

προσαρτημένο στις εκθέσεις, στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία 

όλων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων με τους οποίους συναντήθηκαν οι 

υπεύθυνοι ενός συγκεκριμένου φακέλου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης 

έκθεσης και θα αναφέρονται σαφώς ποιες ομάδες συμφερόντων άσκησαν σημαντική 

επιρροή σε αυτόν τον φάκελο, και ένα δεύτερο έντυπο στο οποίο θα καταγράφονται 

όλες οι γραπτές γνώμες που ελήφθησαν, αναρτημένο στον επίσημο δικτυακό τόπο 

του Κοινοβουλίου, άμεσα συνδεδεμένο με το μητρώο διαφάνειας, και οι εισηγητές 

να δημοσιεύουν νομοθετικό αποτύπωμα·" 
 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 23 και 24 ακυρώνονται. 

 

Οι τροπολογίες 30, 38, 39, 41, 42, 43 και 53 αποσύρονται. 

 

Ο κ. Markus Pieper προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην τροπολογία 36: 

«69.  σημειώνει ότι η δαπάνη για το ίδιο το κινηματογραφικό βραβείο LUX το 2014 ανήλθε σε 391 

506 EUR, όντας σημαντικά μειωμένη σε σύγκριση με προηγούμενα έτη (το 2013: 448 000 EUR, το 

2012: 434 421 EUR), και κάλυπτε την επίσημη επιλογή, τη διαγωνιστική διαδικασία, 

περιλαμβανομένου του υποτιτλισμού στις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης και των εκτυπώσεων για 

τις προβολές στα 28 κράτη μέλη, καθώς και την τελετή απονομής των βραβείων· υπενθυμίζει ότι η 

διαφήμιση και προώθηση του κινηματογραφικού βραβείου LUX, μαζί με το βραβείο Ζαχάρωφ και τα 

δικαιώματα των γυναικών, αποσκοπούν στο να κάνουν γνωστή την προσήλωση του Κοινοβουλίου σε 

αξίες κοινής αποδοχής, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αλληλεγγύη, καθώς και τη δέσμευσή 

του στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι το αποτέλεσμα μιας έρευνας για το πόσο γνωστό είναι και τι αντίκτυπο έχει στο κοινό το 

Lux Prize, που είχε ζητηθεί στο ψήφισμα απαλλαγής για το 2013, δεν είναι ακόμη διαθέσιμο· ζητεί να 

κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης έως τα μέσα Μαΐου του 2016 και να γίνει 

επίσημη παρουσίασή τους στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και στην Επιτροπή 

Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου·»  

 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 
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15. Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

Συμβούλιο  

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση αναβολής της απαλλαγής 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 633, 10, 0 

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 637, 7, 1 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: απόφαση (σύνολο του κειμένου) 
 

Διάφορα: 

 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 
 

16. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο 

Έκθεση: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 523, 117, 6 

 

 

Διάφορα: 

 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 
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17. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο 

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 8 1 S&D  +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 575, 48, 25 

 

 

Διάφορα: 

 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 

 
 

18. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή 

Έκθεση: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 8 1 S&D ΗΨ + 339, 298, 6 

Μετά την § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

Μετά την § 15 4 S&D ΗΨ + 326, 229, 89 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 526, 116, 5 
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Διάφορα 

Η τροπολογία 5 αποσύρεται. 
 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 

 
 

19. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών 

Έκθεση: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 8 1 S&D ΗΨ - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D ΗΨ + 343, 195, 99 

§ 34 4 S&D  -  

§ 35 5 S&D ΗΨ + 392, 217, 32 

§ 38 6S S&D  +  

7 S&D  ↓  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 522, 105, 18 

 

 

Διάφορα: 

 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 
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20. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης 

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 11 2 S&D  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8Δ ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31 4Δ S&D  -  

Μετά την § 32 1 S&D ΗΨ - 291, 319, 32 

§ 39 5Δ S&D  -  

§ 45 6Δ S&D  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 376, 116, 152 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 11 

1ο μέρος "λαμβάνει υπό σημείωση το νέο οργανόγραμμα και τον αντίστοιχο εξορθολογισμό 

μιας διαχειριστικής διάρθρωσης που στο παρελθόν χαρακτηριζόταν από υπερβολικά 

μεγάλο αριθμό υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών με σκοπό τη μείωση των 

ιεραρχικών βαθμίδων·" 

2ο μέρος "σημειώνει ωστόσο με λύπη του ότι το εσωτερικό διοικητικό και δημοσιονομικό 

πλαίσιο της ΕΥΕΔ εξακολουθεί να είναι υπερβολικά περίπλοκο και ανελαστικό· 

παρατηρεί ότι η σημερινή διάρθρωση δεν επιτρέπει στην ΕΥΕΔ να αντιδρά 

εγκαίρως στις κρίσεις και ότι, επίσης, ο χρόνος που χρειάζεται για την πρόσβαση σε 

κρίσιμης σημασίας πληροφορίες είναι υπερβολικά μακρύς·" 

3ο μέρος "καλεί την ΕΥΕΔ να προετοιμάσει σε συνεργασία με την Επιτροπή, το Συμβούλιο 

και τα κράτη μέλη μία ακόμη μεταρρύθμιση με σκοπό να εξορθολογιστούν οι 

εσωτερικές διαδικασίες της και να απλουστευθεί η διάρθρωσή της·" 

 
§ 27 

1ο μέρος "φρονεί ότι πρέπει να επισημαίνονται σε τακτική βάση στους επικεφαλής των 

αντιπροσωπειών της Ένωσης τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

πρόσληψής τους και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους όσον αφορά τις 

ευθύνες τους στους τομείς της διαχείρισης και της εποπτείας στο πλαίσιο της 

αξιοπιστίας της διαχείρισης που άπτεται του πεδίου δραστηριοποίησης της 

αντιπροσωπείας τους (κύριες διαδικασίες διαχείρισης, διαχείριση ελέγχου, επαρκής 

κατανόηση και αξιολόγηση των κυρίων δεικτών επιδόσεων)" 

2ο μέρος "και ότι η προσοχή δεν πρέπει να εστιάζεται και να συγκεντρώνεται μόνο στο 

πολιτικό σκέλος των καθηκόντων τους·" 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 7 ακυρώνεται. 

 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 
 

 

21. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D ΗΨ + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D ΗΨ - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D ΟΚ - 233, 325, 84 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 538, 84, 19 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 541, 64, 29 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
 

Διάφορα: 

 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 

 
 

22. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης 

Προστασίας Δεδοµένων 

Έκθεση: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 513, 106, 14 

 

Διάφορα: 
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Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 

 
 

23. Απαλλαγή 2014 - επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 18 2 GUE/NGL  ΗΨ + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 519, 118, 3 

 

Διάφορα: 

 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 

 
 

24. Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 

(ACER) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 515, 112, 17 

 

Διάφορα: 

 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού). 
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25. Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 

για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 515, 109, 13 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

26. Απαλλαγή 2014: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (CdT) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

  ΟΚ + 510, 116, 9 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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27. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (CEDEFOP) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 514, 123, 3 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

28. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

  ΟΚ + 511, 114, 13 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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29. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 

(EASA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 521, 111, 8 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

30. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 515, 120, 6 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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31. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 512, 103, 26 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

32. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 515, 90, 30 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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33. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 508, 121, 7 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

34. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 514, 119, 6 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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35. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 509, 125, 4 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: § 23 
 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

36. Απαλλαγή 2014: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 415, 216, 9 

Πρόταση ψηφίσματος 

Μετά την § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3/ΗΨ - 267, 351, 21 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 9 S&D  +  

Μετά την § 9 5 Verts/ALE χ.ψ. - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE χ.ψ. - 206, 404, 29 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

Μετά την § 19 2 EFDD  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 472, 162, 9 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 5, 6 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 8 

1ο μέρος " αναγνωρίζει ότι η Αρχή εγκαινίασε ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην αλλαγή του 

τρόπου ελέγχου και επεξεργασίας των ετήσιων δηλώσεων συμφερόντων, 

προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερη συνοχή και συνολική συμμόρφωση με τους 

οικείους κανόνες περί δηλώσεων συμφερόντων· σημειώνει επίσης ότι το νέο αυτό 

σύστημα, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 2016, 

προβλέπει τον κεντρικό έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων συμφερόντων καθώς και τη 

μεταβίβαση της ευθύνης από τις επιστημονικές υπηρεσίες της Αρχής στη νομική και 

ρυθμιστική της υπηρεσία·" 

2ο μέρος "καλεί την Αρχή να προβλέψει στην πολιτική της την απαγόρευση συνεργασίας με 

εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των εντεταλμένων εμπειρογνωμόνων των 

κρατών μελών, που δεν συμπληρώνουν σωστά και πλήρως τις δηλώσεις 

συμφερόντων·" 

3ο μέρος "καλεί την Αρχή να προβλέψει στην πολιτική της την υποχρέωση των 

εμπειρογνωμόνων να ενημερώνουν την Αρχή για οιεσδήποτε αλλαγές λαμβάνουν 

χώρα ενόσω εργάζονται για την Αρχή·" 
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Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 

Η τροπολογία 4 ακυρώνεται. 
 

 

37. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 508, 125, 3 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

38. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων (EIOPA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 511, 112, 11 
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Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

39. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 513, 113, 13 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

40. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 516, 113, 10 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 20 
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Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

41. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 

Τοξικομανίας (EMCDDA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 508, 113, 8 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

42. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 

(EMSA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 510, 116, 11 
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Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

43. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 509, 126, 5 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

44. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 511, 115, 11 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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45. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 516, 113, 8 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

46. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 509, 118, 7 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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47. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση 

συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης (EU-LISA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 501, 121, 7 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

48. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία (EU-OSHA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 505, 119, 2 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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49. Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 498, 115, 18 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

50. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 

Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 507, 115, 8 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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51. Απαλλαγή 2014 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Eurojust) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 509, 113, 13 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

52. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 505, 108, 17 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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53. Απαλλαγή 2014 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (FRA) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  ΟΚ + 510, 117, 10 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

54. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 494, 123, 16 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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55. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού 

συστήματος πλοήγησης (GSA)) 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 515, 109, 10 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

56. Απαλλαγή 2014: Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (Artemis) 

Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση αναβολής της απαλλαγής 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 600, 35, 0 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση αναβολής της απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 

παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), του Κανονισμού). 
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57. Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky  

Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 520, 111, 0 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

58. Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ECSEL 

Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 432, 173, 23 

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 508, 118, 4 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: απόφαση (σύνολο του κειμένου) 
 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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59. Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ENIAC 

Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση αναβολής της απαλλαγής 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 595, 40, 0 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση αναβολής της απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 

παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), του Κανονισμού). 
 

 

60. Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»  

Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 519, 107, 3 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
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61. Απαλλαγή 2014 : Κοινή επιχείρηση Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI) 

Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 512, 113, 7 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

62. Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και ανάπτυξη της 

πυρηνικής σύντηξης 

Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση αναβολής της απαλλαγής 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  ΟΚ + 594, 30, 5 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 4 1 Verts/ALE ΟΚ - 195, 421, 15 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 570, 55, 7 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: απόφαση (σύνολο του κειμένου), τροπολογία 1 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 3 

1ο μέρος "σημειώνει ότι η έκθεση του Συνεδρίου εστιάζει στο γεγονός ότι με τα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 7 Ιουλίου 2010(13) εγκρίθηκε 

ποσό 6 600 000 000 EUR (σε τιμές του 2008) για την εισφορά της Κοινής 

Επιχείρησης κατά το στάδιο κατασκευής του έργου ITER· σημειώνει ότι το εν λόγω 

ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε διπλασιασμό των αρχικώς προϋπολογισθεισών 

δαπανών για αυτό το στάδιο του έργου, δεν περιλάμβανε ποσό ύψους 663 000 000 

EUR το οποίο είχε προτείνει η Επιτροπή το 2010 για την κάλυψη τυχόν 

απρόβλεπτων δαπανών· αναγνωρίζει ότι ο οργανισμός ITER έχει δημιουργήσει ένα 

αποθεματικό ταμείο, προκειμένου να υπάρχει ένας σαφέστερος μηχανισμός μέσω 

του οποίου θα αποζημιώνονται οι εγχώριοι οργανισμοί για τυχόν αλλαγές στον 

σχεδιασμό και θα παρέχονται κίνητρα για την υιοθέτηση λύσεων, σε επίπεδο 

εσωτερικής οργάνωσης, με τις οποίες θα ελαχιστοποιείται το κόστος, σε μια 

προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά την 

αξιολόγηση της διαχείρισης του ITER το 2013·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι η σημαντική αύξηση του κόστους του έργου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 

άλλα προγράμματα που επίσης χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, και αντίκειται στην αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας·" 

 
§ 5 

1ο μέρος "λαμβάνει υπό σημείωση ότι η πλέον πρόσφατη εκτίμηση του ελλείμματος 

(έκτακτες δαπάνες) έως την ολοκλήρωση του σταδίου κατασκευής του έργου, όπως 

υπολογίστηκε από την Κοινή Επιχείρηση τον Νοέμβριο του 2014, ανερχόταν σε 428 

000 000 EUR (σε τιμές του 2008)· αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση καταρτίζει 

επί του παρόντος μια πιο ακριβή και επικαιροποιημένη εκτίμηση, με μέτρα 

περιορισμού του κόστους, και ότι ο έλεγχος των δαπανών θα συνεχίσει να αποτελεί 

προτεραιότητα σε επίπεδο γενικής διαχείρισης του έργου υπό την ηγεσία του νέου 

γενικού διευθυντή του οργανισμού ITER· " 

2ο μέρος " επισημαίνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 

που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή δήλωσε δημοσίως 

ότι «απορρίπτει» την πρόταση σχεδίου δράσης που υποβλήθηκε από τον νέο γενικό 

διευθυντή του οργανισμού ITER·" 

3ο μέρος "σημειώνει, επιπλέον, ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα κεντρικό 

σύστημα για τη διαχείριση των δεδομένων κοστολόγησης, ώστε να διατηρείται υπό 

στενό έλεγχο η εξέλιξη του προϋπολογισμού και να παρακολουθούνται οι 

αποκλίσεις του κόστους σε τακτική βάση·" 
 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση αναβολής της απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 

παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), του Κανονισμού). 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_EL.doc 48 PE 582.702 

63. Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση SESAR 

Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση για την απαλλαγή 

Ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 515, 111, 1 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), του Κανονισμού). 
 

 

64. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 

Έκθεση: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 2 7 S&D ΟΚ + 365, 228, 28 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 261, 352, 9 

2/ΗΨ + 323, 289, 8 

3 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

vs +  

Μετά την § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

Μετά την § 51 4 EFDD  -  

Μετά την § 55 5 EFDD ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 364, 250, 5 

2/ΗΨ + 332, 282, 7 

Αιτιολογική σκέψη A 6 S&D  +  

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 ↓  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 468, 87, 66 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 7 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 59 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

τροπολογία 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και ότι μετά την έναρξη των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων το 2004, η ΕΤΕπ ενέτεινε τις δανειοδοτικές πράξεις της στην εν 

λόγω χώρα και κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν διατεθεί περίπου 23 δις ευρώ· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την επίμονη οικονομική κρίση στην 

ΕΕ, η Τουρκία κατατάσσεται επί του παρόντος στην πρώτη θέση μεταξύ των 

δικαιούχων χωρών της ΕΤΕπ εκτός της ΕΕ, απορροφώντας περίπου 3,5% των 

συνολικών δανείων της ΕΤΕπ (2015)·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

Αιτιολογική σκέψη E 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ως «μηχανή σύγκλισης»" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 9 

1ο μέρος "καλεί την ΕΤΕπ να δίνει οπωσδήποτε προτεραιότητα, κατά την αξιολόγηση και τη 

βαθμολογία έργων, στον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των επενδύσεων, όχι μόνο όσον 

αφορά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες" 

2ο μέρος "αλλά, κυρίως, όσον αφορά τη συμβολή των εν λόγω επενδύσεων στη βιώσιμη 

απασχόληση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής·" 

 
§ 39 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ζητεί, συνεπώς, από την ΕΤΕπ να 

κατευθύνει τη χρηματοδότηση στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από 

υψηλά ποσοστά ανεργίας, και στην πραγματοποίηση περισσότερων έργων 

υποδομής· " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 54 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "που πλήττονται από συγκρούσεις και 

ακραία φτώχεια, με κύριο στόχο τη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ της 

ΕΕ και των περιφερειών αυτών," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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ECR, S&D: 

§ 40 

1ο μέρος "εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η 

χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη μη βιώσιμων 

οικονομικά έργων υποδομής, σε σχέση με μέτρα δημόσιου συμφέροντος και μέτρα 

για το κλίμα·" 

2ο μέρος "επισημαίνει με ανησυχία την τάση για χρηματοδότηση υποδομής όπως οι 

αυτοκινητόδρομοι, που ενθαρρύνει την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και 

συνεπώς αντίκειται στους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για μετάβαση σε 

μια οικονομία χωρίς εκπομπές άνθρακα·" 

3ο μέρος "καλεί την ΕΤΕπ να περιλάβει μια υποχρεωτική εκ των προτέρων εκτίμηση της 

περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας στη διαδικασία 

για την επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν εντός και εκτός της ΕΕ, και 

ζητεί, η διεξαγωγή όλων των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων 

να γίνει με την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, των τοπικών, 

περιφερειακών και εθνικών αρχών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών· 

ζητεί, ακόμα, τα αποτελέσματα όλων αυτών των αξιολογήσεων να είναι δημόσια και 

πλήρως προσβάσιμα·" 
 

 

65. Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, 
B8-0493/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0488/2016  

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

Μετά την § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 350, 165, 103 

2/ΟΚ + 294, 182, 120 

3/ΟΚ + 312, 183, 112 

4/ΟΚ + 319, 156, 123 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 500, 93, 29 

Αιτιολογική σκέψη A 2 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 3 GUE/NGL ΟΚ + 319, 160, 132 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: τροπολογίες 3, 5 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 11 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "χωρίς όρους" και ", δηλαδή βοήθεια 

απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε πολιτικές, οικονομικές και πολιτικές παραμέτρους 

ή παραμέτρους ασφαλείας ή οποιονδήποτε τύπο διακρίσεων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 10 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "εταίροι της ΕΕ και των κρατών μελών 

της" εκτός από τη λέξη "κρατών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "σεξουαλικής και αναπαραγωγικής", 

"συμπεριλαμβανομένων ασφαλών αμβλώσεων," και "ώστε να μη διαιωνίζονται 

καταστάσεις που ισοδυναμούν με απάνθρωπη μεταχείριση," 

2ο μέρος "σεξουαλικής και αναπαραγωγικής" 

3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων ασφαλών αμβλώσεων," 

4ο μέρος "ώστε να μη διαιωνίζονται καταστάσεις που ισοδυναμούν με απάνθρωπη 

μεταχείριση," 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 1 αποσύρεται. 

Ο Javier Nart (Ομάδα ALDE) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0488/2016.  

Η Kateřina Konečná και ο Jiří Maštálka (Ομάδα GUE/NGL) απέσυραν την υπογραφή τους από την 

τροπολογία 4. 
 

 

66. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 

Έκθεση: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 366, 191, 52 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

vs +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 27 1 ALDE ΟΚ - 196, 402, 13 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 356, 201, 49 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

vs +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 392, 216, 4 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 327, 282, 3 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 523, 37, 46 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τροπολογία 1, § 33 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 24, 31 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 40 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την τήρηση, από πλευράς των κρατών μελών, 

των υποχρεώσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013," 

2ο μέρος "επιβάλλοντας, εφόσον είναι απαραίτητο, τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε 

περιπτώσεις παραβίασης των εν λόγω υποχρεώσεων·" 

 
Verts/ALE: 

§ 29 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "των τοπικών αρχών και περιφερειακών 

οργανώσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "(συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που 

έχουν κυκλοφορήσει, εμπλεκόμενων ατόμων, σχετικών ψηφοφοριών, κ.λπ.)" και 

"θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαία τη δημοσιοποίηση ενός ηλεκτρονικού μητρώου 

στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 8 

1ο μέρος "προτρέπει την Επιτροπή να ορίσει Επίτροπο αρμόδιο για τη διαφάνεια και την 

πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα·" 

2ο μέρος "καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να παρουσιάσει στο μεταξύ, και όσο το 

δυνατόν συντομότερα, ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης σχετικά με τη διαφάνεια και την 

πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, σε αναγνώριση του γεγονότος ότι η διαφάνεια 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη βελτίωση της νομοθεσίας·" 

 
§ 9 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και την άμεση δημοκρατία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 10 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι συχνά παρατηρείται υπερβολική 

διαβάθμιση των επίσημων εγγράφων· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι πρέπει να 

θεσπιστούν σαφείς και ενιαίοι κανόνες για τη διαβάθμιση και τον αποχαρακτηρισμό 

των εγγράφων· εκφράζει τη λύπη του διότι θεσμικά όργανα ζητούν τη διεξαγωγή 

συνεδριάσεων κεκλεισμένων των θυρών χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα θεσμικά όργανα να αξιολογούν και να 

αιτιολογούν δημοσίως τα αιτήματα για διεξαγωγή συνεδριάσεων κεκλεισμένων των 

θυρών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· θεωρεί ότι τα αιτήματα 

για συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών στο Κοινοβούλιο πρέπει να 

αξιολογούνται από το Κοινοβούλιο κατά περίπτωση·" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι οι διαδικασίες διαβάθμισης και αποχαρακτηρισμού πρέπει να 

επιβλέπονται από ανεξάρτητη εποπτική αρχή·" 

 
§ 14 

1ο μέρος "καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να αξιολογήσουν και, όπου απαιτείται, να 

αναθεωρήσουν τις εσωτερικές τους ρυθμίσεις για την αναφορά παραπτωμάτων και 

ζητεί την προστασία των καταγγελτών· καλεί, ιδίως, την Επιτροπή να υποβάλει 

έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκόμισε από τους νέους 

κανόνες που θεσπίστηκαν το 2012 για την καταγγελία παρατυπιών από υπαλλήλους 

των οργάνων της ΕΕ, καθώς και από τα μέτρα εφαρμογής τους·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την προστασία των καταγγελτών, όχι 

μόνο σε ηθικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

δέουσα προστασία και στήριξή τους στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος·" 

 
§ 15 

1ο μέρος " υπενθυμίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ, το δικαίωμα 

πρόσβασης στα έγγραφα καλύπτει όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα και υπηρεσίες 

της ΕΕ· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί επειγόντως και να 

επέλθουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, με 

βάση τις διατάξεις των Συνθηκών και τη συναφή νομολογία του Δικαστηρίου της 

ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·" 

2ο μέρος "θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να 

συμπεριληφθούν όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που δεν καλύπτονται επί του 

παρόντος, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κεντρική Τράπεζα, το Δικαστήριο και 

όλα τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ·" 

 
§ 25 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας διαρροών επίσημων και 

ανεπίσημων εγγράφων προερχόμενων από τριμερείς διαλόγους, οι ομάδες 

συμφερόντων που διαθέτουν ενημέρωση και έχουν καλές διασυνδέσεις τυγχάνουν 

ευνοϊκής μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα και, ως εκ τούτου, 

στη νομοθετική διαδικασία·" 

2ο μέρος "σημειώνει ότι η διαρροή εγγράφων θα περιοριστεί σε έκταση εάν τα έγγραφα των 

τριμερών διαλόγων δημοσιοποιούνται προδραστικά και χωρίς καθυστέρηση σε μια 

εύκολα προσβάσιμη πλατφόρμα·" 

 
§ 34 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καλεί την Επιτροπή να διαβουλεύεται με 

το Κοινοβούλιο πριν από την κατάρτιση της διαπραγματευτικής εντολής· " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 42 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι η ΕΚΤ 

υστερεί ακόμα στο συγκεκριμένο ζήτημα σε σύγκριση με άλλες κεντρικές τράπεζες 

στον κόσμο·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

§ 33 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "κάτι που συνεπάγεται ότι τα θεσμικά 

όργανα πρέπει να δημοσιεύουν την εντολή διαπραγμάτευσης που δίνεται στον 

διαπραγματευτή της ΕΕ " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

67. Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας 

εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ 

Έκθεση: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 314, 273, 18 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 538, 48, 16 

2/ΟΚ - 270, 309, 11 

3/ΟΚ + 460, 123, 18 

4/ΟΚ + 302, 267, 27 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

vs +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 493, 17, 96 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

AN + 324, 38, 225 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 301, 235, 69 

2/ΟΚ - 279, 300, 15 

3/ΟΚ + 295, 281, 14 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 308, 240, 52 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 516, 81, 3 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/VE + 281, 128, 178 

2 +  

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 253, 326, 12 

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΗΨ + 322, 251, 16 

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 252, 257, 78 

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 271, 184, 97 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΕ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 281, 300, 3 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_EL.doc 61 PE 582.702 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη ΛΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΔ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη ΛΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη ΛΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΘ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 284, 295, 6 

Αιτιολογική σκέψη 

ΜΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτιολογική σκέψη Ν § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΝΓ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΝΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 326, 23, 242 

Αιτιολογική σκέψη 

ΝΖ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΝΗ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη ΞΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτιολογική σκέψη ΞΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 279, 105, 204 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 1, 2 (3ο και 4ο μέρος), 33 (2ο μέρος) 

S&D: Αιτιολογική σκέψη ΝΣΤ, §§ 12, 13 

ENF: §§ 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: αιτ. σκ. ΚΕ, ΛΔ, ΛΘ, ΜΑ, §§ 9, 25 

S&D: αιτ. σκ. ΛΓ, ΛΕ, ΛΖ, Ν, ΞΕ, ΝΓ, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: αιτ. σκ. ΙΑ, ΙΗ, ΚΒ, ΛΔ, ΝΣΤ, ΝΖ, ΝΗ, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 

66 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 22 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και" και "και 

να θεσπίσουν στοχευμένα προγράμματα νόμιμης μετανάστευσης" 

2ο μέρος "την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και" 

3ο μέρος "και να θεσπίσουν στοχευμένα προγράμματα νόμιμης μετανάστευσης" 

 
§ 56 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "την Επιτροπή και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 61 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αλλά κυρίως ασφαλείς," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 64 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους για τους άμισθους 

εσωτερικούς βοηθούς από την ΕΕ και από άλλες χώρες, χορηγώντας στα άτομα 

αυτά συνδυασμένη άδεια διαμονής και εργασίας η οποία θα ορίζει τις ώρες 

εργασίας, το είδος της σύμβασης και τους όρους πληρωμής·" 

2ο μέρος "απαιτεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το σύστημα διαπίστευσης και τους 

μηχανισμούς ελέγχου των γραφείων εύρεσης εργασίας για εσωτερικούς άμισθους 

βοηθούς·" 
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PPE: 

Αιτιολογική σκέψη E 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι επαγγελματοποίηση σημαίνει ότι παρέχονται στους 

εργαζομένους ενός συγκεκριμένου τομέα δικαιώματα απασχόλησης και κοινωνικής 

προστασίας" 

2ο μέρος "ισοδύναμα με τα δικαιώματα των εργαζομένων που απασχολούνται βάσει 

συμβάσεων απασχόλησης οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία, στα οποία 

περιλαμβάνονται αξιοπρεπής μισθός, ρυθμισμένο ωράριο εργασίας, άδεια μετ’ 

αποδοχών, υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, σύνταξη, άδεια 

μητρότητας/πατρότητας και αναρρωτική άδεια, αποζημίωση σε περίπτωση 

αναπηρίας, κανόνες που διέπουν την απόλυση ή την καταγγελία της σύμβασης, 

δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση κακομεταχείρισης και πρόσβαση σε 

κατάρτιση·" 

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της οικιακής εργασίας και της παροχής 

φροντίδας μπορεί να επαγγελματοποιηθεί μέσω συνδυασμού της δημόσιας 

χρηματοδότησης (φορολογικές ελαφρύνσεις), της κοινωνικής χρηματοδότησης 

(οικογενειακά επιδόματα, στήριξη επιχειρήσεων, ταμεία αλληλασφάλισης και 

ασφάλιση υγείας, συμβούλια εργαζομένων κ.λπ.) και της ιδιωτικής χρηματοδότησης 

(πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών από ιδιώτες)·" 

 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

1ο μέρος " λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους οικιακούς βοηθούς και το προσωπικό φροντίδας 

που εξαιρούνται από την εργατική νομοθεσία είναι αδύνατο να διασφαλιστεί 

ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, ότι υφίστανται σοβαρές διακρίσεις όσον 

αφορά το επίπεδο των δικαιωμάτων και της προστασίας που ισχύει για τους ίδιους 

σε σύγκριση με τα γενικά πρότυπα μιας χώρας," 

2ο μέρος "ιδίως όταν η οικιακή εργασία ρυθμίζεται με ειδική νομοθεσία και/ή συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, αντί να καλύπτεται απλώς από το γενικό εργατικό δίκαιο· " 

3ο μέρος "λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι οικιακοί βοηθοί δεν έχουν δικαίωμα να 

συμμετέχουν, ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν το θελήσουν ή δεν γνωρίζουν πώς 

να συμμετέχουν, σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή άλλες μορφές συλλογικής 

διαπραγμάτευσης, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους, κυρίως λόγω 

περιορισμένης κάλυψης από την κοινωνική ασφάλιση (ιδίως επιδόματα ανεργίας, 

επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και άδεια μητρότητας, γονική άδεια 

και άλλες άδειες για την παροχή φροντίδας), καθώς και του συχνού αποκλεισμού 

τους από την προστασία έναντι της απόλυσης·" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

1ο μέρος " λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες στον τομέα της οικιακής εργασίας – στον 

οποίο απασχολούνται κυρίως γυναίκες – ευνοούν την εκμετάλλευση των 

εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο αυτό συνιστά σοβαρή 

παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την οποία πρέπει να προστατεύονται 

τόσο οι παράτυποι εργαζόμενοι όσο και οι πολίτες της ΕΕ· " 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τέσσερα κράτη μέλη παρέχουν ίση προστασία από 

την εκμετάλλευση στους εργαζομένους πολίτες της ΕΕ και στους παράτυπους 

εργαζομένους από χώρες εκτός ΕΕ·" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΚΣΤ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "διακρίσεων, κακομεταχείρισης, 

καταναγκαστικής εργασίας, δουλείας ή εγκλεισμού," και "απελαθούν" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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Αιτιολογική σκέψη ΛΑ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην παιδική εργασία, την 

παρενόχληση και την εκτεταμένη καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

στον τομέα της οικιακής εργασίας," 

2ο μέρος "ιδίως στα νοικοκυριά διπλωματών τρίτων χωρών που είναι εγκατεστημένοι στα 

κράτη μέλη, καθώς οι οικιακοί βοηθοί των συγκεκριμένων νοικοκυριών ως επί το 

πλείστον εισέρχονται στην ΕΕ με άδεια εργασίας διαφορετική από εκείνη άλλων 

μεταναστών που απασχολούνται ως οικιακοί βοηθοί, ενώ τα νοικοκυριά αυτά 

επωφελούνται από το προνόμιο της ετεροδικίας·" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τα μέτρα λιτότητας που θεσπίστηκαν 

λόγω" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΜΑ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και τα μέτρα λιτότητας που 

εφαρμόστηκαν στην ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΞΔ 

1ο μέρος Εκτός από τη λέξη "της απέλασης" 

2ο μέρος Η λέξη αυτή 

 
§ 11 

1ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση στους κλάδους της 

οικιακής εργασίας και της παροχής φροντίδας, οι οποίοι αποφέρουν υψηλή 

προστιθέμενη αξία στην οικονομία, αναγνωρίζοντας την εργασία αυτή ως κανονικό 

επάγγελμα και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία των 

οικιακών βοηθών και του προσωπικού φροντίδας μέσω της εργατικής νομοθεσίας ή 

των συλλογικών συμβάσεων," 

2ο μέρος "ιδίως όσον αφορά τις αμοιβές, τις ώρες εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στον 

χώρο εργασίας, την άδεια, την άδεια μητρότητας, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και 

την αναγνώριση των δεξιοτήτων, λαμβανομένων, παράλληλα, υπόψη των 

ιδιαιτεροτήτων του τομέα·" 

 
ENF: 

§ 33 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τονίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών, όπως οργανώσεις που εργάζονται υπέρ των γυναικών και των 

μεταναστών, θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παρέχουν αυτές τις 

πληροφορίες·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "νομοθετικού και μη νομοθετικού 

χαρακτήρα,", "στοιχείο α)" και "στοιχείο β)" 

2ο μέρος "νομοθετικού και μη νομοθετικού χαρακτήρα," 

3ο μέρος "στοιχείο α)" 

4ο μέρος "στοιχείο β)" 
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§ 17 

1ο μέρος "αναγνωρίζει την απροθυμία ορισμένων κρατών μελών να νομοθετήσουν για την 

ιδιωτική σφαίρα·" 

2ο μέρος "θεωρεί, ωστόσο, ότι η μη ανάληψη δράσης θα έχει υψηλό κόστος τόσο για την 

κοινωνία όσο και για τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους· τονίζει ότι η 

αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για προσωπικό φροντίδας, ιδίως στα ιδιωτικά 

νοικοκυριά, καθιστά την εν λόγω νομοθεσία απαραίτητη για την πλήρη προστασία 

αυτών των εργαζομένων·" 

3ο μέρος "καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να 

λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλου συστήματος 

επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης αριθ. 189 της ΔΟΕ, και 

ενδεδειγμένων ποινών για την παραβίαση των νόμων και των κανονισμών περί 

ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας·" 
 

 

68. Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή 

Έκθεση: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 286, 259, 23 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 280, 210, 72 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 316, 234, 16 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 249, 266, 50 

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 225, 339, 2 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 380, 52, 135 

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίαs με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Κ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 371, 93, 80 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 15 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 17 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή 

υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ," εκτός από τις λέξεις "την 

Επιτροπή και" 

2ο μέρος "την Επιτροπή και" 

3ο μέρος "ιδίως μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών και των μελών διοικητικών 

συμβουλίων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η 

οδηγία σχετικά με την ίση εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 

εταιρειών προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία για αλλαγή της νοοτροπίας εντός των 

εταιρειών, που θα έχει αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, και συνεπώς ζητεί 

εμφατικά να απεμπλακεί η οδηγία στο Συμβούλιο· υπενθυμίζει με έμφαση την 

ευθύνη της Επιτροπής για τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 

υπέρβαση του αδιεξόδου στο Συμβούλιο όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ για 

διαφάνεια και μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο φύλων κατά την πρόσληψη σε 

θέσεις λήψης αποφάσεων·"  
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§ 49 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

να καταρτίσει προγράμματα στήριξης σε σχέση με επενδύσεις στον τομέα των ΤΠΕ 

μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων," 

2ο μέρος "που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ευνοϊκούς πιστωτικούς όρους και δάνεια για 

εταιρείες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και νεοφυείς επιχειρήσεις στον 

τομέα των ΤΠΕ, στις οποίες τουλάχιστον το 40 % του εργατικού δυναμικού είναι 

γυναίκες·" 

 
§ 53 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "λόγω μισογυνισμού, ομοφοβίας ή 

τρανσφοβίας ή άλλου είδους διακριτικής μεταχείρισης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 54 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "των ομοφοβικών και τρανσφοβικών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "των ατόμων ΛΟΑΔΜ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 9 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να καταρτίσουν πολυετή σχέδια δράσης" 

και "τα οποία θα αποσκοπούν:" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 10 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 42 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις " στην τεχνολογία μέσω της δημιουργίας 

επιχορηγούμενων θέσεων καθηγητών για γυναίκες στον κλάδο των ΤΠΕ," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE: 

Αιτιολογική σκέψη Κ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωνυμία στο διαδίκτυο συμβάλλει στον 

πολλαπλασιασμό αυτών των μορφών βίας κατά των γυναικών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ALDE: 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ψηφιοποιημένη αγορά εργασίας, η ευθύνη 

μετατίθεται ολοένα και περισσότερο από την εταιρεία στο άτομο, αλλάζοντας τους 

όρους της συμμετοχής των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων 

επαγγελματιών σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· " 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αποφάσεις διαμορφώνουν σαφώς το 

αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών·" 
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§ 22 

1ο μέρος "ζητεί όλα τα μέτρα στον εν λόγω τομέα να διατηρήσουν τη γραφειοκρατική 

επιβάρυνση των επιχειρήσεων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο· " 

2ο μέρος "αναφέρει ότι η υπερβολική επιβάρυνση μπορεί να απειλήσει την αποδοχή και να 

οδηγήσει σε απώλειες ή μετατοπίσεις θέσεων εργασίας· επικροτεί τους 

λειτουργικούς και συνεργατικούς συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν από τις δύο 

πλευρές του κλάδου σε κράτη μέλη με ισχυρή παράδοση συμμετοχής των 

εργαζομένων στη διοίκηση· θεωρεί τη συμμετοχή αυτή πρότυπο βέλτιστης 

πρακτικής για τις ευρωπαϊκές οικονομίες·" 

 
§ 27 

1ο μέρος "επικροτεί τις πολλές ευκαιρίες και τη μεγαλύτερη ευελιξία που προσφέρει η 

ψηφιακή εποχή στους εργαζομένους υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούμενους, 

όπως ευκαιρίες για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση στην αγορά εργασίας των γονέων μικρών 

παιδιών και των ανθρώπων με αναπηρίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των ΤΠΕ όσον αφορά την 

ευέλικτη εργασία και την εργασιακή ασφάλεια, ωστόσο τονίζει επίσης τις νέες 

προκλήσεις που συνδέονται με αυτήν την εξέλιξη και ζητεί από τα κράτη μέλη να 

εξασφαλίσουν την εφαρμογή επαρκών διατάξεων για την ασφάλεια·" 

2ο μέρος "τάσσεται υπέρ του «δικαιώματος αποσύνδεσης» των εργαζομένων εκτός των 

συμφωνημένων ωρών εργασίας·" 

 
§ 28 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τονίζει ότι τα προβλήματα ψυχικής 

υγείας που συνδέονται με την εργασία, όπως η υπερκόπωση, τα οποία οφείλονται 

στη συνεχή προσβασιμότητα, συνιστούν σοβαρό κίνδυνο·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 55 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να προτείνει νομοθεσία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 67 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στο διαδίκτυο με 

μεγαλύτερη προσοχή την αθέμιτη προσέγγιση θυμάτων από τρομοκρατικές ομάδες 

που στρατολογούν νέες γυναίκες για να τις παντρευτούν" 

2ο μέρος "ή να τις αναγκάσουν να εκπορνευτούν σε τρίτες χώρες·" 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ψηφιοποίηση στον 

τομέα της πολιτικής προκειμένου να προωθηθεί η άμεση δημοκρατία που να 

επιτρέπει ενεργότερη συμμετοχή όλων των πολιτών, και να εξασφαλιστεί με αυτόν 

τον τρόπο η υπέρβαση απαρχαιωμένων δομών και εμποδίων που δυσχεραίνουν τις 

προσπάθειες καταξίωσης των γυναικών και των μελών υποεκπροσωπούμενων 

ομάδων σε εκλογικά και θεσμικά περιβάλλοντα·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω 

τη δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογικές 

διαδικασίες ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια που συχνά αφορούν συγκεκριμένα τις 

γυναίκες·" 
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§ 19 

1ο μέρος "παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν τα θεμελιώδη 

δικαιώματα""και "των εργαζομένων" εκτός από τις λέξεις "την Επιτροπή και" και 

"θεμελιώδη" 

2ο μέρος "την Επιτροπή και" 

3ο μέρος "θεμελιώδη" 

4ο μέρος "να διαφυλάξουν" και  "την κοινωνική προστασία των εργαζομένων και να 

καταπολεμήσουν τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

προτείνει, και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω, νέους μηχανισμούς 

προστασίας προσαρμοσμένους στα πρότυπα εργασίας και σταδιοδρομίας που έχουν 

διαμορφωθεί από την ψηφιοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 

γυναικών· υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης σε όλα τα 

επίπεδα, ιδίως σε κλάδους που επηρεάζονται σημαντικά από την ψηφιοποίηση," εκτός 

από τις λέξεις "ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει," και "νέους μηχανισμούς 

προστασίας προσαρμοσμένους στα πρότυπα εργασίας και σταδιοδρομίας που έχουν 

διαμορφωθεί από την ψηφιοποίηση," και "σε όλα τα επίπεδα" 

5ο μέρος "ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει," και "νέους μηχανισμούς προστασίας 

προσαρμοσμένους στα πρότυπα εργασίας και σταδιοδρομίας που έχουν διαμορφωθεί 

από την ψηφιοποίηση," και "σε όλα τα επίπεδα" 

6ο μέρος "ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία καθώς και η 

ποιότητα και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας στην εποχή της ψηφιοποίησης· 

επισημαίνει ότι πρέπει να προσδιοριστούν οι αναγκαίες γενικές προϋποθέσεις για να 

διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

εργαζομένων·" 

 


