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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ Εγκρίνεται με: 

- 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. Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της 

Ουκρανίας και της Ευρωπόλ* 

Έκθεση: Mariya Gabriel (A8-0342/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 442, 80, 72 

 

 

2. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του  Jean-François Jalkh 

Έκθεση: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0318/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  

 

 

 

3. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του  Jean-François Jalkh 

Έκθεση: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0319/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  

 

 

 

4. Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά ***II 

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Diane Dodds (A8-0325/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Η θέση του Συμβουλίου κηρύσσεται εγκριθείσα 
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5. Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες * 

Έκθεση: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-8 

10-18 

20-22 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

9 επιτροπή χ.ψ. -  

19 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 362, 291, 29 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 590, 32, 64 

 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπ. 9, 19 
 

 

6. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

Έκθεση: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 1 7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 491, 149, 53 

μετά την § 3 1 Verts/ALE  -  

10 EFDD  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 6 ENF ΟΚ - 89, 516, 88 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 471, 213, 8 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 8 11 EFDD  -  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 480, 178, 38 

μετά την § 9 12 EFDD  -  

13 EFDD  -  

14 EFDD  -  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 675, 12, 9 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 682, 8, 5 

μετά την § 16 17 GUE/NGL  -  

μετά την § 17 18 GUE/NGL  -  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 25 2 Verts/ALE  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  

μετά την § 27 15 EFDD  -  

16 EFDD  -  

μετά την § 32 3 Verts/ALE  -  

αιτ. σκ. Δ 20Δ GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Η 22 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Θ 21Δ GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. ΙΕ 23Δ GUE/NGL  -  

4 ENF  -  

αιτ. σκ. ΙΣΤ 5 ENF ΟΚ - 74, 589, 32 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 437, 121, 140 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 3, 6, 9 (3ο μέρος) 

ENF: §§ 12, 16, τροπ. 5, 6 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 19 
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ECR: 

§ 15 

1ο μέρος "κατανοεί τον λόγο για τον οποίο έχει εφαρμοστεί η πολιτική αρνητικών επιτοκίων, 

αλλά" 

2ο μέρος "εξακολουθεί να ανησυχεί για τις πιθανές συνέπειες της πολιτικής αρνητικών 

επιτοκίων για τους ιδιώτες αποταμιευτές και για τη χρηματοπιστωτική ισορροπία 

των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, αλλά και ως προς το ενδεχόμενο να 

αναπτυχθούν περιουσιακά στοιχεία «φούσκες»· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 

ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα επιτόκια των πιο μακροπρόθεσμων καταθέσεων 

ταμιευτηρίου είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα του πληθωρισμού· πιστεύει ότι, 

λόγω των δημογραφικών τάσεων και της παραδοσιακής προτίμησης στην 

αποταμίευση, οι αρνητικές αυτές συνέπειες για το εισόδημα μπορεί να οδηγήσουν 

σε αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών, που θα μπορούσε αποβεί 

εις βάρος της εγχώριας ζήτησης στη ζώνη του ευρώ· προειδοποιεί ότι, δεδομένης 

της ακαμψίας όσον αφορά τη μείωση των πιστωτικών επιτοκίων, μπορεί να είναι 

περιορισμένα τα οφέλη από την ώθηση των επιτοκίων των καταθέσεων στην ΕΚΤ 

σε αρνητικά μεγέθη·" 

 
ENF: 

§ 7 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την ΕΚΤ να εκπονήσει μελέτη 

στην οποία να αναλύεται ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος του APP αν μπορούσε να 

αγοράζει στις δευτερογενείς αγορές δημόσιο χρέος κρατών μελών συνδεόμενο 

άμεσα με επενδύσεις και δαπάνες στον τομέα της έρευνας·" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
ECR, ENF: 

§ 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί εν προκειμένω τη σταδιακή 

ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή της τραπεζικής ένωσης, και την πλήρη 

συμμόρφωση των κρατών μελών προς τη συναφή νομοθεσία της, καθώς και την 

οικοδόμηση μιας ένωσης κεφαλαιαγορών," 

2ο μέρος "ζητεί εν προκειμένω τη σταδιακή ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή της 

τραπεζικής ένωσης, και την πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τη συναφή 

νομοθεσία της, καθώς και την οικοδόμηση μιας ένωσης κεφαλαιαγορών," εκτός από 

τις λέξεις : "τη σταδιακή ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή της τραπεζικής 

ένωσης, και την πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τη συναφή νομοθεσία 

της, καθώς και" 

3ο μέρος "τη σταδιακή ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή της τραπεζικής ένωσης, και την 

πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τη συναφή νομοθεσία της, καθώς και" 
 

 

7. Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

Έκθεση: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά 1 5 + 76  

βουλευτές 

 -  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 535, 146, 18 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34 1 + 76  

βουλευτές 

ΗΨ + 346, 325, 27 

μετά την § 34 2 + 76  

βουλευτές 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 185, 501, 12 

2/ΗΨ - 320, 364, 11 

3 + 76  

βουλευτές 

 -  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 354, 326, 18 

§ 49 6 + 76  

βουλευτές 

ΗΨ - 296, 352, 44 

μετά την § 51 7 + 76  

βουλευτές 

 -  

αιτ. σκ. Β 4 + 76  

βουλευτές 

ΗΨ + 450, 200, 48 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 552, 128, 11 

 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ECR: § 11 (2ο μέρος) 

 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 29 

PPE: §§ 40, 45 

S&D: § 46 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ECR: 

§ 11 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στην Πράσινη Βίβλο θα 

πρέπει να είναι συμβατές με την κλιμάκωση της καταπολέμησης, σε διεθνές 

επίπεδο, της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες," 

2ο μέρος "ενισχύοντας μεταξύ άλλων τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κοινού αριθμού 

φορολογικού μητρώου·" 

 
§ 35 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "νομοθετικές" 

2ο μέρος Η λέξη αυτή 
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PPE: 

§ 24 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σημειώνει ότι η βασισμένη στους 

στόχους πωλήσεων αμοιβή του προσωπικού και των διαμεσολαβητών μπορεί συχνά 

να οδηγήσει σε ακατάλληλες πρακτικές διασταυρούμενων και καταχρηστικών 

πωλήσεων·" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 38 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δομές εναλλακτικής 

επίλυσης διαφορών που συνδέονται με την αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι οι αρχές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι 

πραγματικά ανεξάρτητες, βεβαιώνοντας ότι οι αρχές αυτές καλύπτουν όλους τους 

παράγοντες της αγοράς και λαμβάνοντας μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το FIN-NET 

θα καταστεί πιο αποδοτικό και γνωστό στους καταναλωτές·" 

2ο μέρος " παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος συλλογικής προσφυγής μετά την προγραμματισμένη 

αξιολόγηση της εφαρμογής της σύστασης για τη συλλογική προσφυγή·" 

 
S&D: 

τροπολογία 2 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας γενικού 

χαρακτήρα για τη μετάβαση από το τρέχον συνονθύλευμα στην ολοκλήρωση ενός 

σταθερού και συνεκτικού πλαισίου διαφάνειας για τους καταναλωτές, 

συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να δώσει εντολή προστασίας των καταναλωτών στις 

ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ως μέρος της επερχόμενης αναθεώρησης της 

χρηματοδότησης και διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών· αναθέτει 

στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να ηγηθούν των εργασιών σχετικά με τη σύγκλιση 

των εποπτικών πρακτικών επιχειρηματικής συμπεριφοράς μεταξύ των κρατών 

μελών·" 
 

 

8. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση 

Έκθεση: Urmas Paet (A8-0316/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 456, 213, 26 

2/ΟΚ + 360, 296, 34 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 453, 197, 44 

2/ΟΚ + 431, 204, 48 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 283, 394, 18 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 451, 200, 47 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 470, 195, 27 

τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 398, 266, 31 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 422, 238, 37 

2/ΟΚ + 358, 308, 27 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 406, 232, 60 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 421, 190, 81 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 466, 200, 29 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 393, 264, 38 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 267, 379, 49 



P8_PV(2016)11-22(VOT)_EL.doc 11 PE 594.258 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 378, 280, 37 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 355, 303, 33 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 385, 276, 35 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 483, 187, 27 

2/ΟΚ + 364, 300, 26 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 442, 220, 36 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 442, 159, 87 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 457, 202, 36 

2/ΟΚ + 399, 266, 26 

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 344, 313, 33 

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 300, 381, 10 

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 382, 279, 29 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 426, 239, 32 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 369, 255, 70 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: αιτ. σκ. Δ (2ο μέρος), Ζ (2ο μέρος), ΙΑ (2ο μέρος), §§ 1 (2ο μέρος), 4 (2ο μέρος), 9 

(2ο μέρος), 19 (2ο μέρος), 20 (2ο μέρος), 24, 28, 34 (2ο μέρος), 40 (2ο μέρος), 47 

(2ο μέρος) 

GUE/NGL: §§ 2, 7, 11, 16, 24, 28, 36, 40 

EFDD: §§ 1, 2 (1ο μέρος), 5, 6, 9, 12, 16, 24, 28, 29, 34, 35 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

αιτ. σκ. Δ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι στη 

δικαιοδοσία των κρατών μελών να δημιουργήσουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία θα πρέπει, σε εύθετο χρόνο, να οδηγήσει στη 

δημιουργία των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων·" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Ζ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εντός και " και "εδαφική" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. ΙΑ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, και τα 

κονδύλια της ΕΕ, όποτε αυτό είναι σκόπιμο, " 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 1 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με στόχο τη θέσπισή της στο επόμενο 

πολυετές πολιτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (ΠΔΠ)· " 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 4 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συλλογικής", "προς την ΕΑΕ", " 

ολόκληρου του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης" και "σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 
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§ 9  

1ο μέρος "πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να αφιερώσει δικά της μέσα για να προωθήσει μια 

ευρύτερη και συστηματικότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας 

μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης διαρθρωμένης 

συνεργασίας (PESCO)· " 

2ο μέρος "είναι πεπεισμένο ότι η χρήση κονδυλίων της ΕΕ θα αποτελέσει σαφή έκφραση 

συνοχής και αλληλεγγύης, και ότι αυτό θα επέτρεπε σε όλα τα κράτη μέλη να 

βελτιώσουν τις στρατιωτικές τους ικανότητες σε μια πιο κοινή προσπάθεια·" 

 
§ 19 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πιστεύει ότι ο κρίσιμος παράγοντας 

για τη στήριξη της βιομηχανίας είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών 

μελών, καθώς και η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο·" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 20 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με θετικές συνέπειες για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση·" και "μεταξύ άλλων μέσω φορολογικών 

απαλλαγών" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 31 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και θα τονώνει την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 34 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της ΕΕ" και "ειδικότερα μέσω ενός 

ερευνητικού προγράμματος στον τομέα της άμυνας χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ 

και μέσω μέτρων ενίσχυσης της βιομηχανικής συνεργασίας σε όλο το μήκος της 

αλυσίδας αξίας·" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 40 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να επιδιώξουν τον στόχο του 2% του 

ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, και" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 47 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: 

"περίπτωση 1"  

"περίπτωση 2"  

"περίπτωση 4"  

"περίπτωση 6"  

"για μια πρώτη εφαρμογή στο πλαίσιο του σχεδιασμού για το επόμενο ΠΔΠ" (στην 

περίπτωση 7)  

"περίπτωση 9"  

"ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρέχει περισσότερα ενωσιακά κονδύλια για τις 

αποστολές της ΕΕ·" (στην περίπτωση 12)  

"με σκοπό την ανάπτυξη νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ·" (στην περίπτωση 14) 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 
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EFDD: 

§ 2 

1ο μέρος "προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό της 

Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά την ΚΠΑΑ, με ειδική αναφορά στη 

μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία του άρθρου 42 παράγραφος 6 της ΣΕΕ, ή το 

ταμείο εκκίνησης του άρθρου 41 παράγραφος 3 της ΣΕΕ· " 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι αποστολές Petersberg του άρθρου 43 της ΣΕΕ συνιστούν έναν 

μακρύ κατάλογο φιλόδοξων στρατιωτικών αποστολών, όπως κοινές επιχειρήσεις 

αφοπλισμού, ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, αποστολές 

παροχής συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, αποστολές πρόληψης 

συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης και αποστολές μάχιμων δυνάμεων για τη 

διαχείριση κρίσεων, περιλαμβανομένων των αποστολών με σκοπό την 

αποκατάσταση της ειρήνης και τη σταθεροποίηση μετά το πέρας των συγκρούσεων· 

υπενθυμίζει ότι το ίδιο άρθρο δηλώνει επίσης ότι όλες αυτές οι αποστολές μπορούν 

να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω της 

στήριξης τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφός τους· 

τονίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση της ΚΠΑΑ δεν επιτρέπει στην ΕΕ να εκπληρώσει 

όλες τις αποστολές που παρατίθενται· πιστεύει ότι σκοπός θα πρέπει να είναι η 

συστηματική αναζήτηση τρόπων ώστε να μπορέσει η ΕΕ να εκπληρώσει τους 

στόχους της Συνθήκης της Λισαβόνας·" 
 

Διάφορα 

Ο Urmas Paet προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην § 6 : 

"6. καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να συγκροτήσει μια μόνιμη ομάδα εργασίας με τίτλο 

«Θέματα άμυνας» από μέλη της Επιτροπής υπό την προεδρία της ΑΕ/ΥΕ· ζητεί να συνδέεται 

το Κοινοβούλιο με την εν λόγω ομάδα με μόνιμους αντιπροσώπους· υποστηρίζει την 

περαιτέρω ενασχόληση της Επιτροπής με την άμυνα, μέσω ορθά εστιασμένης έρευνας, 

σχεδιασμού και εφαρμογής· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να ενσωματώσει τη δράση για την κλιματική 

αλλαγή σε όλα τα πεδία εξωτερικής δράσης, και ιδίως στην ΚΠΑΑ·" 
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9. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών  

Έκθεση: Keith Taylor (A8-0306/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 564, 100, 33 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 576, 102, 14 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 583, 77, 35 

 3 +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 551, 82, 64 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 14 (2ο μέρος), 18 (2ο μέρος), 19 (2ο μέρος) 

 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 20 
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ECR: 

§ 14 

1ο μέρος "επικροτεί τις προσπάθειες μετάβασης του τομέα των ΠΕΜ σε καθαρότερα, 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη πλοία με χαμηλότερες εκπομπές, βάσει ενός 

ευρωπαϊκού πλαισίου που έχει ως στόχο να καταστήσει τις πλωτές μεταφορές πιο 

πράσινες·" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε φθηνότερες λύσεις που θα είναι πιο βιώσιμες, πιο 

ελκυστικές και ως εκ τούτου οικονομικά πιο ανταγωνιστικές, καθιστώντας τον 

τομέα συνολικά «πιο φθηνό, πιο καθαρό, πιο πράσινο»·" 

 
§ 18 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για τα όρια των εκπομπών θείου" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να στηρίξουν τοπικές πρωτοβουλίες για 

την ενεργοποίηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ως μέσου εφοδιασμού αστικών 

συγκροτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κέντρων διανομής σε 

ποτάμιους λιμένες και της ανάπτυξης των επιβατικών μεταφορών," 

2ο μέρος "με πρώτο στόχο να καταστούν οι αντίστοιχες περιοχές τουριστικά πιο ελκυστικές·" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 19 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η απαλλαγή" "από τις ανθρακούχες 

εκπομπές", " ΥΦΑ (υγροποιημένου φυσικού αερίου)" και " μη ορυκτών " 

2ο μέρος "η απαλλαγή" "από τις ανθρακούχες εκπομπές" και "μη ορυκτών " 

3ο μέρος "ΥΦΑ (υγροποιημένου φυσικού αερίου)" 
 

 

 

10. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας 

 

Έκθεση: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 607, 40, 47 

2/ΟΚ + 547, 102, 27 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 637, 32, 15 

2/ΟΚ + 570, 92, 28 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 545, 39, 92 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: §§ 5, 28 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτ. σκ. Θ 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ECR: 

§ 5   

1ο μέρος "προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στην από καιρό 

αναληφθείσα δέσμευσή τους, ότι θα αφιερώσουν το 0,7 % του ΑΕΕ στη βοήθεια και 

θα αυξήσουν την αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχουν, μεταξύ άλλων, μέσω του 

προϋπολογισμού της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), καθώς και 

να θεσπίσουν έναν αποτελεσματικό χάρτη πορείας, προκειμένου να εκπληρώσουν 

τη δέσμευση με διαφανή, προβλέψιμο και υπεύθυνο τρόπο· " 

2ο μέρος "προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης των κριτηρίων χορήγησης 

αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) με σκοπό την κάλυψη και άλλων δαπανών εκτός 

εκείνων που συνδέονται άμεσα με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις 

αναπτυσσόμενες χώρες·" 
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§ 28   

1ο μέρος " υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευθεί να προβούν σε 

αποσύνδεση της βοήθειας που χορηγούν και αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα·" 

2ο μέρος "ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για επίσπευση της αποσύνδεσης της 

βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο από όλους τους χορηγούς αναπτυξιακής βοήθειας, 

συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων οικονομιών· καλεί τους χορηγούς 

βοήθειας να χρησιμοποιούν ως πρώτη επιλογή τα συστήματα δημόσιων προμηθειών 

των χωρών εταίρων·" 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την κινητοποίηση του ", "και την" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 23 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι οργανώσεις με βάση την πίστη" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 32 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " στις δικαιούχους χώρες" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 


