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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 

άρθρο άρθρο 

αιτ. σκ. Αιτιολογική σκέψη  

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης *** 

Σύσταση: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016: πλεόνασμα από το 

οικονομικό έτος 2015 

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε 

ολόκληρη την Ένωση ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Andreas Schwab (A8-0211/2016)  
(απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 
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4. Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I 

Έκθεση: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφο

ρία 

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 

- παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής – 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

επιτροπή  +  

Άρθρο 2, § 1, μετά το 

σημείο 19 

97 EFDD ΗΨ + 386, 301, 21 

Άρθρο 3, μετά την § 1 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ΟΚ - 307, 398, 0 

Άρθρο 3, § 3, σημείο α 86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 172, 535, 4 

2/ΟΚ + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR ΟΚ - 289, 415, 8 

35ΑΤ επιτροπή  ↓  

Άρθρο 3, § 3, σημεία 

β, γ, δ 

35ΑΤ επιτροπή  +  

Άρθρο 4, § 3 95 S&D  ΗΨ - 338, 353, 4 

Άρθρο 5, μετά την § 2 43 επιτροπή χ.ψ. +  

44 επιτροπή χ.ψ. +  

45 επιτροπή χ.ψ. +  

Άρθρο 6, μετά την § 

13 

96 S&D ΟΚ + 353, 332, 24 

Άρθρο 7, § 2 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 επιτροπή  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφο

ρία 

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 

- παρατηρήσεις 

Άρθρο 7, § 5 64 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 391, 315, 3 

Άρθρο 8 66 επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 442, 260, 7 

2/ΟΚ + 378, 309, 22 

Άρθρο 9, μετά την § 2 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ψ.τμ.   

1 -  

2 -  

Άρθρο 10, μετά την § 

2 

89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Άρθρο 11, μετά την § 

1 

90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Άρθρο 12, § 2 72 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 350, 359, 0 

Άρθρο 12, § 3, εδάφιο 

1, μετά το σημείο β 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Άρθρο 12, § 3, εδάφιο 

1, μετά το σημείο γ 

98 EFDD  +  

Άρθρο 12, § 3, εδάφιο 

1, σημείο l 

73ΑΤ επιτροπή ΟΚ - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Άρθρο 12, § 3 

υπόλοιπη 

73ΑΤ επιτροπή  +  

Άρθρο 16, § 3 80 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 368, 335, 3 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφο

ρία 

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 

- παρατηρήσεις 

Παράρτημα I – τίτλος 

και σημείο 1 

81 επιτροπή ΟΚ + 454, 238, 13 

Παράρτημα I, σημείο 

2 

82 επιτροπή ΟΚ + 377, 320, 8 

Παράρτημα I, μετά το 

σημείο 2 

83 επιτροπή ΟΚ + 376, 322, 8 

84 επιτροπή ΟΚ + 448, 244, 10 

Παράρτημα I, σημείο 

2, μετά το σημείο δ 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ΗΨ - 314, 387, 1 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 4 

4 επιτροπή χ.ψ. +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 16 

16 επιτροπή χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 18 94 S&D ΗΨ - 342, 367, 1 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 580, 52, 79 

 ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ  Η ψηφοφορία 

αναβάλλεται  

(Άρθρο 61 παράγραφος 

2 του Κανονισμού) 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογίες 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99, πρόταση της Επιτροπής 

Verts/ALE: τροπολογία 73ΑΤ (Άρθρο 12, § 3, εδάφιο 1, σημείο 1), 86 (1ο μέρος) 
 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

ECR: τροπολογίες 43, 44, 45, 83 

S&D: τροπολογίες 4,16 
 

Αιτήματα ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

τροπολογία 86 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "οπτικό" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 
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τροπολογία 88 

1ο μέρος "Τα εναρμονισμένα πρότυπα αντικατοπτρίζουν την πιο κοινή χρήση, όπως 

τεκμηριώνεται στην προπαρασκευαστική μελέτη για κάθε ομάδα προϊόντων, και 

αποβλέπουν να ληφθούν υπόψη τρόποι και κύκλοι λειτουργίας που εφαρμόζονται 

από πελάτες, και να συνεκτιμάται ο χρόνος που απαιτείται για να επιτευχθεί μια 

ορισμένη παραγόμενη επίδοση που επηρεάζει τον υπολογισμό του δείκτη 

ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) ή οποιωνδήποτε άλλων δεικτών απόδοσης, όπως 

ορίζεται από τη σχετική κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξη."  

Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του δείκτη ενεργειακής απόδοσης δεν πρέπει να 

βασίζεται αποκλειστικά στη ρύθμιση, τη λειτουργία ή τον τρόπο λειτουργίας (ή 

οικολογικής λειτουργίας) με την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, όταν είναι 

διαθέσιμοι περισσότεροι από έναν τρόποι." 

2ο μέρος "Πρέπει να ορίζονται με τέτοιον τρόπο ώστε η εσκεμμένη ή ακούσια χειραγώγηση ή 

βελτίωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών να ανιχνεύεται και να απορρίπτεται και 

πρέπει να αποκλείονται οι τιμές ανοχής ή οι προαιρετικές παράμετροι δοκιμής που 

θα μπορούσαν να τροποποιήσουν την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ενός υπό 

δοκιμήν μοντέλου. 

Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των 

αποτελεσμάτων που δηλώνονται πρέπει να περιορίζονται στο στατιστικό και βάσει 

τεκμηρίων περιθώριο αβεβαιότητας της μέτρησης." 

 
PPE: 

τροπολογία 80 

1ο μέρος "Εν τούτοις, το στοιχείο δ) του άρθρου 3 παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόλις η 

δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων προϊόντος που καθορίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 είναι πλήρως λειτουργική" 

2ο μέρος "και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από 1ης Ιανουαρίου 2018." 

 
S&D, Verts/ALE: 

τροπολογία 64 

1ο μέρος "Επιτρέπεται να πωλούν συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα χωρίς σήμα ή 

αναπροσαρμοσμένο σήμα, μόνο στην περίπτωση που ένα (αναπροσαρμοσμένο) 

σήμα δεν έχει παραχθεί ποτέ για ένα δεδομένο προϊόν, ο δε προμηθευτής του εν 

λόγω προϊόντος δεν δραστηριοποιείται πλέον στην αγορά." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 66 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Οι προμηθευτές επιτρέπεται να 

κρατήσουν την τεχνική τεκμηρίωση των διακομιστών τους, σύμφωνα με το στοιχείο 

γ) του άρθρου 3 παράγραφος 1, τις εκθέσεις δοκιμών ή συναφή τεκμηρίωση για την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στο σημείο 2 στοιχείο α) του 

παραρτήματος I, που αντιστοιχούν σε δοκιμές που διενεργήθηκαν από τους ίδιους 

τους προμηθευτές, και είναι προσιτές αποκλειστικά στις αρχές εποπτείας της αγοράς 

και την Επιτροπή." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 72 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "γα) η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 

σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης και τις σχετικές πράξεις αυτορρύθμισης, 

όπως είναι οι προαιρετικές συμφωνίες, με τις οποίες αναμένεται ότι οι πολιτικοί 

στόχοι θα επιτευχθούν ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις 

υποχρεωτικές απαιτήσεις." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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5. Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή ***I 

Έκθεση: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

178 + 40 

βουλευτές 

ΟΚ - 188, 511, 10 

Σύνολο του κειμένου - 

σύνολο αριθ. 1 

179ΑΤ επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-173 επιτροπή  ↓  

Αιτιολογική σκέψη 1 174 ENF  -  

179ΑΤ επιτροπή  +  

Αιτιολογική σκέψη 4 175 ENF  -  

179ΑΤ επιτροπή  +  

Αιτιολογική σκέψη 6 176 ENF  -  

179 ΑΤ επιτροπή  +  

Αιτιολογική σκέψη 8 177 ENF  -  

179ΑΤ επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 483, 181, 48 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 178 
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6. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***I 

Έκθεση: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου - 

σύνολο αριθ. 1 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

Άρθρο 2β, § 1 4 ENF  -  

Άρθρο 2β, § 1, σημείο 

δ 

5 ENF  -  

Άρθρο 2β, μετά την § 

3 

6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

Άρθρο 11, § 1 13 EFDD  -  

Άρθρο 11, § 2 14 EFDD  -  

Άρθρο 11, § 3 15 EFDD  -  

Αιτιολογική σκέψη 1 2 ENF  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 1 

3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 567, 100, 41 
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7. Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I 

Έκθεση: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 563, 95, 50 

 

8. Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I 

Έκθεση: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση κανονισμού 

Σύνολο του κειμένου 1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Μετά την § 1 2 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 670, 34, 6 

 

 

9. Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η 

συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

Έκθεση: Jan Olbrycht et Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 634, 24, 45 

3 +  

§ 7 24 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE ΟΚ - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

§ 13 26 GUE/NGL  -  

§ 14 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

Μετά την § 14 29 GUE/NGL  -  

§ 15 4 EFDD ΟΚ - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE ΟΚ - 160, 506, 43 

Μετά την § 19 32 GUE/NGL  -  

§ 20 33 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 639, 47, 24 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 20 34 GUE/NGL  -  

§ 23 35 GUE/NGL  -  

Μετά την § 24 36 GUE/NGL  -  

§ 25 37 GUE/NGL  -  

Μετά την § 25 38 GUE/NGL  -  

Μετά την § 26 39 GUE/NGL  -  

§ 27 40 GUE/NGL  -  

Μετά την § 27 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

Μετά την § 41 43 GUE/NGL ΟΚ + 541, 126, 33 

προφορική 

τροπολογία 

§ 42 12 Verts/ALE ΟΚ - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

Μετά την § 42 45 GUE/NGL  -  

§ 43 5 EFDD ΟΚ - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 586, 60, 59 

2 +  

§ 47 47 GUE/NGL  -  

Μετά την § 47 13 Verts/ALE ΟΚ - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE  ΟΚ - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE ΟΚ - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE ΟΚ + 557, 114, 33 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 48 17 Verts/ALE ΟΚ - 77, 582, 42 

Μετά την § 49 6 EFDD ΟΚ - 135, 553, 14 

§ 51 2Δ PPE ΟΚ - 315, 375, 14 

Μετά την § 52 48 GUE/NGL  -  

§ 60 18 Verts/ALE ΟΚ - 122, 574, 6 

§ 61 49 GUE/NGL  -  

§ 62 50Δ GUE/NGL  -  

Μετά την § 62 7 EFDD ΟΚ - 149, 501, 61 

§ 63 51 GUE/NGL  -  

§ 65 52 GUE/NGL  -  

§ 73 53Δ GUE/NGL  -  

§ 75 8 EFDD  -  

§ 76 54 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Μετά την § 80 9 EFDD ΟΚ - 193, 487, 30 

Μετά την § 82 10 EFDD ΟΚ - 191, 481, 33 

§ 86 19 Verts/ALE ΟΚ - 150, 501, 55 

Μετά την § 86 20 Verts/ALE ΟΚ - 106, 569, 25 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Γ 

21 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη E 

3 EFDD  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 451, 193, 65 
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Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Verts/ALE: τροπολογίες 11 έως 20 

S&D: τροπολογίες 1, 2 

GUE/NGL: §§ 6, (2ο μέρος), 20, 44 (1ο μέρος), τροπολογία 43 
 

Αιτήματα ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 6 

1ο μέρος "θεωρεί ότι σε μια επανεξέταση του ΠΔΠ το 2016 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ορισμένες σοβαρές κρίσεις και νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, μαζί με τις αντίστοιχες 

δημοσιονομικές επιπτώσεις τους, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη στιγμή της 

έγκρισης του ΠΔΠ· επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη μεταναστευτική και προσφυγική 

κρίση, τις εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα θέματα εσωτερικής 

ασφάλειας, τις κρίσεις στη γεωργία, τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ" 

2ο μέρος "το σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και τη φτώχεια 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό·" 

3ο μέρος "επιπλέον, επισημαίνει την πρόσφατη διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του 

κλίματος και την αυξανόμενη πίεση που υφίσταται η αναπτυξιακή πολιτική· 

υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι πρόσθετες πιεστικές ανάγκες, 

κρίθηκε αναγκαία μια πρωτοφανής προσφυγή στους μηχανισμούς ευελιξίας και τα 

ειδικά μέσα του ΠΔΠ, δεδομένου ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ αποδείχτηκαν 

υπερβολικά περιορισμένα σε ορισμένους τομείς· θεωρεί ότι, κατά τα τελευταία δύο 

έτη, το ΠΔΠ έχει ουσιαστικά φτάσει στα όριά του·" 

 
§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ανταποκρίνεται στις πολιτικές και 

στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 44 

1ο μέρος "είναι της γνώμης ότι το συνολικό κονδύλιο του προϋπολογισμού και τα ήδη 

προβλεφθέντα εθνικά κονδύλια για την ΚΓΠ, περιλαμβανομένων των άμεσων 

πιστώσεων πληρωμών, θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα κατά την 

αναθεώρηση του ΠΔΠ· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι έχει σημασία να εξασφαλιστεί 

ότι οι πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας δεν θα μειωθούν," 

2ο μέρος "ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των στόχων της πρόσφατης μεταρρύθμισης 

της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·" 

 
§ 76 

1ο μέρος "ζητεί τη θέσπιση ενός ή διαφόρων νέων ιδίων πόρων, ει δυνατόν με σαφή σύνδεση 

με τις πολιτικές της ΕΕ που παράγουν προστιθέμενη αξία·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου έχει ήδη συζητήσει πλήθος πιθανών 

νέων ιδίων πόρων, όπως ένας αναθεωρημένος ΦΠΑ, φόρος επί των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έσοδα από το εκδοτικό προνόμιο της ΕΚΤ, 

αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και 

φορολόγηση του άνθρακα, φορολόγηση των μεταφορών, φορολόγηση εταιρειών, 

φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας ή των ψηφιακών μέσων· αναμένει με 

ενδιαφέρον τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου, προκειμένου να 

προχωρήσει και να ετοιμάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό " 

3ο μέρος "ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη σταδιακή εξάλειψη όλων των μορφών εκπτώσεων " 
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Διάφορα 

Η Gabriele Zimmer προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην τροπολογία 43: 

 

"επισημαίνει τη σημαντική συμβολή της ΕΕ στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην 

Ιρλανδία, ιδίως μέσω των προγραμμάτων PEACE, που έχουν στόχο τη Βόρειο Ιρλανδία και τις 

παραμεθόριες κομητείες του Νότου· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο ΗΒ θα 

μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για την ειρηνευτική διαδικασία, και υπονομεύει την 

ακεραιότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας και της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής· καλεί την 

Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία, μέσω της συνέχισης της 

χρηματοδότησης του προγράμματος PEACE:" 
 

 

10. Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου 

χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) 

Έκθεση: Jeppe Kofod και Michael Theurer (A8-0223/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 2 19 GUE/NGL  -  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 5 2 S&D, ALDE  +  

Μετά την § 5 6 EFDD ΟΚ + 323, 314, 74 

§ 6 11 PPE ΗΨ + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 432, 248, 25 

Μετά την § 12 22 GUE/NGL  -  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 411, 269, 29 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 595, 98, 10 

§ 16 23 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 490, 183, 32 

2/ΟΚ + 419, 255, 31 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 660, 39, 8 

2/ΟΚ - 317, 356, 32 

3/ΟΚ + 575, 78, 50 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 22 24 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 389, 309, 9 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 391, 311, 5 

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 469, 198, 42 

2/ΟΚ + 452, 211, 43 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 651, 43, 17 

2/ΟΚ - 200, 310, 194 

§ 31 12 PPE AN + 476, 222, 9 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 653, 40, 12 

2/ΟΚ - 150, 521, 38 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2/ΗΨ + 379, 322, 8 

3 -  

§ 39 25 GUE/NGL ΟΚ - 332, 362, 16 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 400, 288, 17 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 453, 233, 15 

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 316, 351, 34 

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 332, 362, 11 

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 290, 358, 55 

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 464, 216, 27 

2/ΟΚ + 469, 222, 11 

§ 50 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  



P8_PV(2016)07-06(VOT)_EL.doc 18 PE 586.882 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 376, 314, 16 

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 172, 485, 43 

Μετά την § 57 27 GUE/NGL  -  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Μετά την § 60 8 EFDD ΟΚ - 187, 502, 21 

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 563, 135, 12 

§ 69 13 PPE  +  

§ 71 14 PPE  +  

§ 77 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 653, 44, 10 

2/ΟΚ + 393, 302, 3 

§ 78 3 S&D, ADLE ΟΚ + 316, 183, 201 

4 ENF ΟΚ ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 79 15 PPE  +  

§ 81 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 368, 316, 26 

§ 84 28 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 661, 11, 31 

2/ΟΚ + 422, 218, 55 

§ 85 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Πριν την αιτιολογική 

σκέψη A 

16 GUE/NGL ΟΚ - 318, 342, 49 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Δ 

18 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 652, 26, 29 

2/ΟΚ - 319, 324, 60 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 646, 14, 48 

2/ΟΚ + 457, 210, 37 

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 651, 5, 51 

2/ΟΚ + 370, 261, 73 

Αιτιολογική σκέψη H § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 645, 11, 50 

2/ΟΚ + 399, 264, 38 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΙΣΤ 

9 PPE  +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη Κ 1 S&D, ADLE ΟΚ + 502, 133, 71 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΓ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 395, 274, 31 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΘ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 340, 320, 43 

Αιτιολογική σκέψη Λ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 588, 71, 46 

2/ΟΚ - 340, 345, 14 

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 337, 322, 38 

Αιτιολογική σκέψη ΛΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΜΑ 

17 GUE/NGL ΟΚ - 92, 584, 31 

Αιτιολογική σκέψη 

ΝΗ 

29 GUE/NGL ΟΚ - 182, 511, 12 

5 EFDD ΟΚ - 243, 445, 13 

Αιτιολογική σκέψη 

ΝΘ 

10 PPE  +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (Σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 514, 68, 125 
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Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ENF: §§ 36, 39, 40, 42, 67, τροπολογία 4 

EFDD: τροπολογίες 5, 6, 8 

Verts/ALE: §§ 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84, αιτιολογικές σκέψεις 

E, ΣΤ, Ζ, H, ΚΘ, Λ, ΛΒ, τροπολογίες 1, 12 

GUE/NGL: τροπολογίες 3, 16, 17, 29 
 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

ALDE: §§ 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85, αιτιολογικές σκέψεις ΙΖ, ΚΘ, Λ, ΛΒ, ΛΓ 

GUE/NGL: § 6 

ECR: §§ 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 

PPE: §§ 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81, αιτιολογικές σκέψεις H, ΙΔ, 

ΙΖ, ΚΘ, ΛΒ, ΛΓ 
 

Αιτήματα ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

§ 59 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " του άρθρου 116 ΣΛΕΕ ή του " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ALDE: 

§ 28 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως για παράδειγμα το ολλανδικό 

μόρφωμα CV/BV που χρησιμοποιούν πολλές αμερικανικές εταιρείες," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη H 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτικές ροές προς υπεράκτια χρηματοπιστωτικά 

κέντρα εκτιμώνται σε 72 δισ. δολάρια ΗΠΑ για το 2015, και έχουν αυξηθεί τα 

τελευταία χρόνια λόγω των αυξανόμενων ροών από πολυεθνικές επιχειρήσεις που 

εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες οικονομίες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, 

ενίοτε υπό τη μορφή επενδύσεων κυκλικής διαδρομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

επενδυτικές ροές προς οντότητες ειδικού σκοπού αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα 

των υπεράκτιων επενδυτικών ροών·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λουξεμβούργο ήταν ο πρωταρχικός παραλήπτης 

επενδυτικών ροών σχετιζόμενων με οντότητες ειδικού σκοπού το 2015, και ότι οι 

εισροές που σχετίζονται με οντότητες ειδικού σκοπού στις Κάτω Χώρες βρίσκονταν 

επίσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση 

των χρηματοοικονομικών ροών μέσω υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών 

υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ φορολογικών και 

επενδυτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο·" 
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S&D: 

§ 38 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι τα τμήματα φορολογικού δικαίου και φορολογικής έρευνας 

δημόσιων πανεπιστημίων έχουν εμφανώς σχέσεις με τα μεγάλα φοροτεχνικά 

γραφεία, γεγονός που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων και σε έλλειψη της 

ανεξαρτησίας που θα αναμενόταν από την ακαδημαϊκή κοινότητα· θεωρεί ότι, στο 

πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης, οι φοροτεχνικοί έχουν εκπαιδευτεί για να 

διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή με τη χρήση χρημάτων των φορολογούμενων·" 

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας 

με τους φοροτεχνικούς κύκλους, και να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τα θέματα της 

σύγκρουσης συμφερόντων" 

3ο μέρος "και της χρήσης δημόσια χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τη 

διευκόλυνση της εταιρικής φοροδιαφυγής·" 

 
§ 48 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Ιουνίου" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
ECR: 

§ 26 

 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε επίπεδο ΕΕ" και "η οποία να γίνεται" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 31 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεσμευτικής ενωσιακής" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 22 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό κοινό ενωσιακό ορισμό 

και κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών (δηλ. μια «μαύρη λίστα φορολογικών 

παραδείσων»), βασιζόμενη σε αξιόπιστα, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και 

σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, τα μέτρα φορολογικής διαφάνειας, τη δράση 

κατά της BEPS, και τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ύπαρξη ενεργών επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, τη χορήγηση πλεονεκτημάτων 

σε μη ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την απουσία απαίτησης για οικονομική 

υπόσταση και τη μη δημοσιοποίηση της εταιρικής δομής νομικών οντοτήτων 

(συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων, των φιλανθρωπικών οργανώσεων, 

των ιδρυμάτων κ.λπ.) ή της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων, και 

χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καταλήξει σε συμφωνία για τον κατάλογο 

αυτό μέσα στους προσεχείς έξι μήνες· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την εν 

λόγω συμφωνία έως το τέλος του 2016· θεωρεί ότι, προκειμένου η διαδικασία να 

έχει προληπτικό αποτέλεσμα, χρειάζεται να προβλεφθεί, πριν από την καταχώριση 

στον κατάλογο, μια διαδικασία κλιμάκωσης, η οποία θα ξεκινά με τη διεξαγωγή 

εποικοδομητικού διαλόγου με τη δικαιοδοσία στην οποία έχουν εντοπιστεί οι 

ελλείψεις· πιστεύει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός που να επιτρέπει 

τον αποχαρακτηρισμό δικαιοδοσιών αν και όταν επιτευχθεί ή αποκατασταθεί 

επιτυχώς η συμμόρφωση·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν και οι χώρες μέλη του 

ΟΟΣΑ·" 
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§ 27 

1ο μέρος "εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Ανδόρα και το Μονακό έχουν 

δεσμευτεί να καθιερώσουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών έως το 2018 αντί 

έως το 2017·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι ορισμένες μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, όπως η Ανδόρα, 

συμμορφώνονται προς τα πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών, ωστόσο τείνουν να 

καταστούν δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 

ότι η συμφωνία περί διπλής φορολόγησης μεταξύ Ανδόρας και Ισπανίας δεν 

εξασφαλίζει αυτή τη στιγμή την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την 

Επιτροπή να παρακολουθεί επισταμένως την αποτελεσματική εφαρμογή της 

αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνεται σε συμφωνίες που 

έχουν υπογράψει τα κράτη μέλη με πρώην ή νυν μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες·  

 
§ 36 

1ο μέρος "ζητεί να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι κώδικες δεοντολογίας για τον κλάδο της 

παροχής φορολογικών συμβουλών, προκειμένου ειδικότερα, να προβλέπεται η 

δημοσιοποίηση καταστάσεων δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων με τρόπο σαφή 

και κατανοητό· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ενωσιακό κώδικα δεοντολογίας για 

όλες τις υπηρεσίες συμβούλου, που να προβλέπει τη σαφή δημοσιοποίηση 

καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων· πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 

να προβλεφθεί η θέσπιση ενωσιακού καθεστώτος ασυμβίβαστου για τους 

φοροτεχνικούς, που να μην τους επιτρέπει να παρέχουν συμβουλές και στον 

δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και να αποτρέπει άλλες συγκρούσεις 

συμφερόντων·" 

2ο μέρος "καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση 

του κανονισμού αριθ. 537/2014 και της οδηγίας 2014/56·" 

 
§ 37 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει, συνεπώς, τη σημασία του 

σαφούς διαχωρισμού μεταξύ των υπηρεσιών αυτών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 47 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αποκάλυψη παραπτωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων" και "ή καταχρηστικών" 

2ο μέρος "αποκάλυψη παραπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων" και "ή καταχρηστικών" 

3ο μέρος "θεωρεί ότι οι εν λόγω αποκαλύψεις, οι οποίες αναδεικνύουν το μέγεθος της 

φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη 

δραστηριότητα υπηρετούν σαφώς το δημόσιο συμφέρον, όπως φάνηκε από τα 

πρόσφατα σκάνδαλα «LuxLeaks» και «έγγραφα του Παναμά», που κατέδειξαν το 

μέγεθος του φαινομένου της μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων σε δικαιοδοσίες με 

χαμηλή φορολογία·" 

4ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα εντοπισμού και δίωξης των παραβατών στον τομέα 

της φορολογίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα 

των δεδομένων·" 
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§ 84 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την 

πρόσβαση στα έγγραφα των κρατών μελών, της Επιτροπής και της ομάδας 

«Κώδικας δεοντολογίας»· επαναλαμβάνει ότι τα έγγραφα που έχουν ήδη τεθεί στη 

διάθεση του Κοινοβουλίου πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω προκειμένου να είναι 

δυνατή η κατάλληλη εκτίμηση της ανάγκης για περαιτέρω πολιτική δράση και 

πρωτοβουλίες πολιτικής·" 

2ο μέρος "καλεί την επερχόμενη εξεταστική επιτροπή να συνεχίσει το έργο αυτό και να λάβει 

διαφορετική μορφή από εκείνη της ειδικής επιτροπής, υιοθετώντας περισσότερο το 

πρότυπο της ελεγκτικής επιτροπής, όπως η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών του 

Ηνωμένου Βασιλείου·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της ομάδας G20 ανέλαβαν δράση τον Απρίλιο 

του 2009, ζητώντας ιδιαίτερα από τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες να υπογράψουν 

τουλάχιστον 12 συνθήκες ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο να δοθεί τέλος στην 

εποχή του τραπεζικού απορρήτου·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομολόγοι αμφισβήτησαν σοβαρά την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών εξηγώντας πως οι συνθήκες οδήγησαν στη 

μετεγκατάσταση των τραπεζικών καταθέσεων μεταξύ φορολογικών παραδείσων, 

αλλά δεν έχουν προκαλέσει αξιοσημείωτο επαναπατρισμό κεφαλαίων(23)· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι οι 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου στις υπεράκτιες δικαιοδοσίες ακολουθούσαν πτωτική 

πορεία μέχρι, τουλάχιστον, το 2014, παρά τις πρόσφατες διεθνείς προσπάθειες για 

αύξηση της χρηματοπιστωτικής διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ 

νωρίς να αξιολογηθεί κατά πόσον η έγκριση της αυτόματης ανταλλαγής 

φορολογικών πληροφοριών (κοινό πρότυπο αναφοράς) θα μεταβάλει την τάση 

αυτή·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΚΓ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εντός και εκτός της ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Λ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι τράπεζες που εμφανίστηκαν ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής αρνήθηκαν επισήμως ότι πρόσφεραν οποιασδήποτε μορφής συμβουλές 

στους πελάτες τους για φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, όπως επίσης αρνήθηκαν ότι 

συνεργάζονται με λογιστικές και νομικές εταιρείες για τον σκοπό αυτό·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι τράπεζες ζητούν συχνά νομικές 

γνωμοδοτήσεις από λογιστικές εταιρείες ή εταιρείες παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για την κύρωση των συμβάσεων που προσφέρουν στους πελάτες τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω νομικές γνωμοδοτήσεις επί πληρωμή μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν δραστηριότητες φοροδιαφυγής και για την 

αποφυγή κατηγοριών εκ προθέσεως απάτης από τις τράπεζες·" 
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ECR, PPE: 

§ 3 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν περαιτέρω νομοθετικές 

προτάσεις σχετικά με την εταιρική φοροαποφυγή, δεδομένου υπάρχουν δυνατότητες 

για ακόμα αυστηρότερους εθνικούς κανόνες κατά των αθέμιτων συμπεριφορών 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάβρωση της φορολογικής βάσης· εκφράζει την 

έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν συζήτησαν τις 

συστάσεις του Κοινοβουλίου σε καμία ομάδα εργασίας του Συμβουλίου," 

2ο μέρος "ούτε εξέτασαν την παραβίαση της υποχρέωσής τους για ειλικρινή συνεργασία 

σύμφωνα με τη Συνθήκη, επιτρέποντας την επιθετική φοροαποφυγή και 

φοροδιαφυγή σε άλλα κράτη μέλη·" 

 
§ 16 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καταχρηστικές ή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 19 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή νομοθεσία σχετικά με τον ορισμό της 

οικονομικής υπόστασης, της δημιουργίας αξίας και της μόνιμης εγκατάστασης, με 

σκοπό την αντιμετώπιση, ιδίως, του ζητήματος των εικονικών εταιρειών·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να αντιστρέψουν το βάρος της απόδειξης όταν πρόκειται για 

την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ή την είσπραξη παράνομων κερδών·" 

 
§ 23 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να αναστέλλονται οι συμφωνίες 

ελεύθερων συναλλαγών" και "καταχρηστικές" 

2ο μέρος "να αναστέλλονται οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών" 

3ο μέρος "καταχρηστικές" και "καταχρηστικές" 

 
§ 77 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " δημόσιου" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
ALDE, PPE: 

§ 15 

1ο μέρος "εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι πολλές από τις πολυεθνικές 

εταιρείες που τοποθετήθηκαν δεν καταδίκασαν απερίφραστα τις πρακτικές 

φοροαποφυγής και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό· τονίζει ότι οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να χορηγούν τεχνητά ενδοομιλικά δάνεια για σκοπούς 

επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι η προτίμηση για τη συγκεκριμένη δανειοληπτική χρηματοδότηση 

λειτουργεί εις βάρος των φορολογούμενων και της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τη μεροληπτική 

φορολογική μεταχείριση ανάμεσα σε χρεωστικούς τίτλους και μετοχές στους 

αντίστοιχους φορολογικούς νόμους τους·" 
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§ 18 

1ο μέρος "χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για 

πραγματική φορολόγηση, με την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) να μεταφέρει τις απαιτήσεις χρηστής διακυβέρνησης στις συμβάσεις της με 

όλους τους επιλεγμένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· καλεί την ΕΤΕπ να 

χαράξει το 2016 μια νέα πολιτική υπεύθυνης φορολόγησης, ξεκινώντας από την 

επανεξέταση της πολιτικής της για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, σε στενό 

διάλογο με την κοινωνία των πολιτών·" 

2ο μέρος "καλεί την ΕΤΕπ να χαράξει το 2016 μια νέα πολιτική υπεύθυνης φορολόγησης, 

ξεκινώντας από την επανεξέταση της πολιτικής της για τις μη συνεργάσιμες 

δικαιοδοσίες, σε στενό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών· καλεί την ΕΤΕπ να 

εξαρτήσει τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω 

μεσαζόντων από την κοινοποίηση φορολογικών δεδομένων ανά χώρα σύμφωνα με 

τη διάταξη για τα πιστωτικά ιδρύματα της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

(CRD IV), καθώς και από την κοινοποίηση πληροφοριών για τους πραγματικούς 

δικαιούχους·" 

3ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενισχύσει τις δραστηριότητες δέουσας 

επιμέλειάς της προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών για τους 

τελικούς δικαιούχους, και να αποφεύγει συναλλαγές με ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς φορείς που έχουν αρνητικό ιστορικό όσον αφορά τη διαφάνεια, 

την απάτη, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ή 

που έχουν την έδρα τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα ή φορολογικούς 

παραδείσους που εφαρμόζουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό·" 

 
§ 29 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι ως τώρα τα ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη γνώση 

και την έρευνα και ανάπτυξη φορολογικά καθεστώτα δεν έχουν αποδειχτεί όσο 

αποτελεσματικά θα έπρεπε για την προώθηση της καινοτομίας στην Ένωση· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, αντίθετα, χρησιμοποιούνται συχνά 

από πολυεθνικές επιχειρήσεις για μεταφορά κερδών μέσω συστημάτων επιθετικού 

φορολογικού σχεδιασμού, όπως το ευρέως γνωστό «Double Irish with a Dutch 

sandwich»· θεωρεί ότι τα καθεστώτα patent box είναι ακατάλληλα και 

αναποτελεσματικά για την επίτευξη οικονομικών στόχων· επιμένει ότι ο τομέας της 

έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να προωθηθεί με τη χρήση μέτρων ευρύτερης 

πολιτικής που να ευνοούν τη μακροπρόθεσμη καινοτομία και την ανεξάρτητη 

έρευνα, καθώς και μέσω επιδοτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να προτιμώνται σε σχέση 

με τα καθεστώτα patent box, δεδομένου ότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος αθέμιτης 

χρήσης τους μέσω συστημάτων φοροαποφυγής· παρατηρεί ότι η σύνδεση μεταξύ 

των καθεστώτων patent box και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης συχνά 

είναι αυθαίρετη, και ότι τα σημερινά πρότυπα οδηγούν σε εξίσωση προς τα κάτω 

όσον αφορά την πραγματική φορολογική εισφορά των πολυεθνικών εταιρειών·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τα υφιστάμενα καθεστώτα patent 

box και να απαγορεύσουν την καθιέρωση νέων το αργότερο έως το 2021·" 

 
αιτιολογική σκέψη E 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «έγγραφα του Παναμά» μας υπενθύμισαν πως το 

ζήτημα της φοροαποφυγής ξεπερνά τις πολυεθνικές εταιρείες και συνδέεται ισχυρά 

με εγκληματικές δραστηριότητες, και πως ο υπεράκτιος πλούτος εκτιμάται σε 

περίπου 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι υπεράκτιος πλούτος ύψους άνω των 2,5 τρισεκατομμυρίων 

δολαρίων ΗΠΑ φυλάσσεται στην Ελβετία·" 
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αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Τράπεζας Διεθνών 

Διακανονισμών, οι διασυνοριακές καταθέσεις σε υπεράκτια κέντρα την περίοδο 

μεταξύ 2008 και 2015 παρουσίασαν κατά μέσο όρο αύξηση της τάξης του 2,81% 

ετησίως, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν μόνο κατά 1,24%·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημαντικότερα υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα 

από άποψη ξένων καταθέσεων είναι οι Νήσοι Κάιμαν (663 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το 

Λουξεμβούργο (360 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Ελβετία (137 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το 

Χονγκ Κονγκ (125 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Σινγκαπούρη (95 δισ. δολάρια ΗΠΑ), οι 

Βερμούδες (77 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ο Παναμάς (67 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το Τζέρζι 

(58 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και οι Μπαχάμες (55 δισ. δολάρια ΗΠΑ)· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι διασυνοριακές καταθέσεις σε ευρωπαϊκούς παραδείσους όπως η 

Ανδόρα, το Γιβραλτάρ, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία παρουσιάζουν πτωτική τάση ή 

παραμένουν στάσιμες τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση της 

μετατόπισης των υπεράκτιων δραστηριοτήτων σε άλλες δικαιοδοσίες και της 

αναδιάρθρωσης των υπεράκτιων δραστηριοτήτων ως συνεπειών του αυξανόμενου 

αριθμού διμερών συμφωνιών ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών·" 

 
ENF, PPE: 

§ 49 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν 

την ισχύουσα νομοθεσία τους σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, 

προβλέποντας τη δυνατότητα να μην ασκείται δίωξη σε περιπτώσεις στις οποίες οι 

καταγγέλτες ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 64 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να αξιολογεί ", "να εξασφαλίζει ότι δεν 

εφαρμόζονται νέα επιζήμια φορολογικά μέτρα από τα κράτη μέλη", και "θεωρεί ότι 

το κέντρο αυτό θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως σημείο επαφής για τους 

καταγγέλτες, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη και οι φορολογικές διοικήσεις δεν 

αναλαμβάνουν δράση μετά την αποκάλυψη κρουσμάτων φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής ή δεν προβαίνουν σε κατάλληλη διερεύνηση του ζητήματος· θεωρεί 

ότι το κέντρο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την κοινή χρήση της 

πραγματογνωσίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί η 

επιβάρυνση των φορολογούμενων·" 

2ο μέρος "να αξιολογεί" και "να εξασφαλίζει ότι δεν εφαρμόζονται νέα επιζήμια φορολογικά 

μέτρα από τα κράτη μέλη" 

3ο μέρος "θεωρεί ότι το κέντρο αυτό θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως σημείο επαφής 

για τους καταγγέλτες, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη και οι φορολογικές 

διοικήσεις δεν αναλαμβάνουν δράση μετά την αποκάλυψη κρουσμάτων 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής ή δεν προβαίνουν σε κατάλληλη διερεύνηση του 

ζητήματος· θεωρεί ότι το κέντρο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την κοινή χρήση 

της πραγματογνωσίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί η 

επιβάρυνση των φορολογούμενων·" 
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11. Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, 

B8-0861/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματοςRC-B8-0851/2016  

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

Μετά την § 10 1 Verts/ALE ΟΚ - 133, 504, 66 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (Σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 597, 73, 38 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

PPE: Τελική ψηφοφορία  (RC-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: τροπολογία 1 
 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

Verts/ALE: § 13 
 

Αιτήματα ψηφοφορία κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 13 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όσον αφορά την ασφάλεια (δηλαδή την 

ανάγκη το επίπεδο των υποδομών ΤΠΕ να είναι ίδιο σε όλη την Ευρώπη )· τάσσεται 

υπέρ μιας εναρμόνισης των δομών ασφαλείας ΤΠΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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12. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, 
B8-0895/2016, B8-0896/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματοςRC-B8-0885/2016 (PPE, S&D, ADLE) 

Πριν την § 1 12 ENF ΟΚ - 104, 541, 56 

Μετά την § 1 20 GUE/NGL ΟΚ - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL ΟΚ - 137, 497, 64 

§ 2, περίπτωση 4 1 Verts/ALE  -  

§ 5 2 Verts/ALE  -  

Μετά την § 5 13 ENF ΟΚ - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL ΟΚ - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL ΟΚ - 134, 508, 58 

Μετά την § 7 29 GUE/NGL  ΟΚ - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL ΟΚ - 192, 330, 170 

Μετά την § 8 26 GUE/NGL ΟΚ - 112, 545, 46 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 11 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL ΟΚ - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

Μετά την § 12 14 ENF ΟΚ - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 15 15 ENF ΟΚ - 68, 612, 20 

Μετά την § 16 45 GUE/NGL  -  

§ 17 3 Verts/ALE  -  

Μετά την § 17 32 GUE/NGL ΟΚ - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL ΟΚ - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL ΟΚ - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 478, 201, 23 

§ 24 4 Verts/ALE  -  

Μετά την § 29 16 ENF ΟΚ - 94, 544, 52 

§ 30, εισαγωγή § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 30, περίπτωση 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 600, 61, 44 

2/ΟΚ + 427, 178, 79 

§ 30, περίπτωση 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 30, περίπτωση 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 30, περίπτωση 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 607, 70, 24 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 506, 170, 19 

§ 30, περίπτωση 6 5 Verts/ALE  -  

Μετά την § 30 46 GUE/NGL ΟΚ - 94, 558, 51 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 535, 135, 36 

§ 34, περίπτωση 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 459, 164, 77 

§ 34, περίπτωση 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 515, 150, 36 

Μετά την § 35 22 GUE/NGL ΟΚ - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

§ 36 6 Verts/ALE  -  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 38 7 Verts/ALE  -  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 43 31 GUE/NGL ΗΨ - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

40 GUE/NGL ΟΚ - 208, 271, 224 

§ 48 8 Verts/ALE ΟΚ - 222, 326, 154 

§ 49 9 Verts/ALE  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη A 

17 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη B 10 Verts/ALE  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη B 

18 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Γ 

11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (Σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 417, 209, 78 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 

ENF: τροπολογίες 12 έως 16, Τελική ψηφοφορία  

Verts/ALE: § 30, περιπτώσεις 1, 4, τροπολογία 8 

ECR: §§ 20 (2ο μέρος), 32 (2ο μέρος), 34, περίπτωση 1 (2ο μέρος), περίπτωση 4 (2ο 

μέρος) 
 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

Verts/ALE: § 30, περίπτωση 2, § 37 

ALDE: § 30, περίπτωση 3 
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Αιτήματα ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 20 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και εφαρμόσιμων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 32 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να επιδιώξει μια υποχρεωτική κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 34, περίπτωση 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με την ενίσχυση των πραγματικών ιδίων 

πόρων ή με εισαγωγή νέων," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 34, περίπτωση 4 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προς τα πάνω" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μέτρα που θα ευνοήσουν την έρευνα 

και ανάπτυξη, την καινοτομία, την πολιτιστική πολυμορφία και τη δημιουργικότητα 

ως κεντρικές κινητήριες δυνάμεις της δημιουργίας θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας 

παράλληλα υπόψη ότι η πρόσβαση των εταιρειών, και ιδίως των ΜΜΕ, σε κεφάλαια 

είναι ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στους αναδυόμενους όσο και στους παραδοσιακούς 

τομείς," 

2ο μέρος "και της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·" 

 
§ 30, εισαγωγή 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ως γεωπολιτικό παράγοντα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 30, περίπτωση 1 

1ο μέρος "προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στη γειτονία της ΕΕ, μέσω 

πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της χρηστής 

διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, με ενίσχυση των μέτρων πρόληψης των 

συγκρούσεων και της συμφιλίωσης," 

2ο μέρος "καθώς και με δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και 

άμυνας, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, το οποίο, για τα 

κράτη που είναι μέλη του, παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας και ο 

φορέας υλοποίησής της·" 

 
§ 30, περίπτωση 4 

1ο μέρος "να γίνει η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας αποτελεσματικότερη και να 

αποκτήσει καλύτερο συντονισμό και συνέπεια με τα άλλα μέσα εξωτερικής δράσης 

της ΕΕ·" 

2ο μέρος "να εξασφαλιστεί η συνοχή και η συνέπεια μεταξύ των πολιτικών ανάπτυξης και 

ασφάλειας, δεδομένου ότι είναι αλληλένδετες, αλληλοεξαρτώμενες και 

αλληλοενισχυόμενες·" 
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ALDE: 

§ 37 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την παρακολούθηση 

που ασκεί σχετικά με χρέη, τα ελλείμματα και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες 

κατά τρόπο που να συνάδει με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να 

ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας," 

2ο μέρος "με αυξημένη προσοχή στον συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης 

του ευρώ·" 

 
§ 39 

1ο μέρος "ζητεί στενότερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση 

των επενδυτικών χασμάτων της ζώνης του ευρώ και την ενίσχυση των 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα" 

2ο μέρος "και να στηριχθεί η ζήτηση·" 
 

Διάφορα 

Η Eleonora Forenza και ο Patrick Le Hyaric (ομάδα GUE/NGL) συνυπέγραψαν επίσης την κοινή 

πρόταση ψηφίσματος B8-0886/2016. 
 

 

13. Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 

2015-2016 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματοςRC-B8-0853/2016  

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

Μετά την § 8 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

ΟΚ - 157, 496, 40 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη I 

4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΙΔ 

1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

ΟΚ - 167, 478, 55 



P8_PV(2016)07-06(VOT)_EL.doc 35 PE 586.882 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (Σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 610, 11, 77 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ADLE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 2, 3, Τελική ψηφοφορία (RC-B8-0853/2016) 
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14. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών όσον αφορά τη 

Λευκορωσία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση 

της πρότασης ψηφίσματος) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματοςB8-0869/2016 (EFDD) 

Ψηφοφορία: ψήφισμα  

(Σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ - 108, 428, 158 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0870/2016 (ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Ψηφοφορία: ψήφισμα  

(Σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ - 278, 129, 285 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: Τελική ψηφοφορία (B8-0870/2016) 
 

 

15. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: καθορισμός της ελάχιστης 

απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0868/2016 (Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης 
ψηφίσματος) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0868/2016 (Verts/ALE) 

Ψηφοφορία: ψήφισμα  

(Σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ - 137, 488, 57 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: Τελική ψηφοφορία  

 


