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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. Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν 

εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή 

αέρος***I 

Έκθεση: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα 

για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον 

αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του ***I 

Έκθεση: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 561, 9, 75 

 

 

3. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι 

σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 567, 51, 24 
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4. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Σολομώντος σχετικά 

με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 562, 53, 27 

 

 

 

5. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ομόσπονδων Πολιτειών της 

Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία 

διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουβαλού σχετικά με την 

απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 564, 52, 27 
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7. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων 

Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία 

διαμονή*** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 560, 53, 27 

 

 

8. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση 

Έκθεση: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 589, 13, 42 
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9. Γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της 

συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης 

ποινικών αδικημάτων 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1304/2016 

(GUE/NGL) 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(ολόκληρο το κείμενο) 

ΟΚ - 165, 442, 36 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1305/2016 

(ALDE) 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(ολόκληρο το κείμενο) 

ΟΚ - 206, 394, 42 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Διάφορα 

Η Nathalie Griesbeck (Ομάδα ALDE) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος  B8-1305/2016. 
 

 

10. Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού 

χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα *** 

Σύσταση: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 481, 75, 88 
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11. Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας  *** 

Σύσταση: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 375, 220, 46 

 

 

 

12. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(ολόκληρο το κείμενο) 

ΟΚ + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016: Επικαιροποίηση των 

πιστώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα 

μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης 

υποχρεώσεων 

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 531, 94, 15 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 520, 53, 67 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ENF: § 3 
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14. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 - Εφαρμογή της απόφασης περί 

ιδίων πόρων 

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Α 1 GUE/NGL ΟΚ - 76, 522, 46 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 530, 83, 29 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπ. 1 
 

 

15. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη 

Γερμανία 

Έκθεση: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(ολόκληρο το κείμενο) 

ΟΚ + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που συνοδεύει την πρόταση 

κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη 

Γερμανία 

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 590, 25, 29 
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ECR: 

αιτ. σκ. Γ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί 

ειδικό μέσο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ," 

2ο μέρος "και ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό 

πάνω και πέρα από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·" 
 

 

17. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 

Έκθεση: Jens Geier (A8-0346/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την αιτ. αναφ. 6 1 GUE/NGL ΟΚ - 133, 455, 50 

αιτ. σκ. Α 2 GUE/NGL ΟΚ - 94, 500, 48 

μετά την αιτ. σκ. Α 3 GUE/NGL ΟΚ - 87, 514, 42 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 508, 89, 45 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπ. 1, 2, 3 
 

 

18. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων 

δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα 

της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας 

Έκθεση: Jens Geier (A8-0351/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 560, 61, 18 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 526, 70, 44 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ENF: § 2 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 5 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ECR: 

§ 4 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση αυτού του μηχανισμού, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 11 του κανονισμού ΠΔΠ, καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, την ζωτική 

ανάγκη αύξησης της ευελιξίας του προϋπολογισμού της Ένωσης," 

2ο μέρος "και επαναλαμβάνει επίσης την άποψη που εξέφρασε στο πλαίσιο της 

μεσοπρόθεσμης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ, σύμφωνα με την οποία το 

ετήσιο ποσό του μηχανισμού ευελιξίας πρέπει να αυξηθεί σε 2 δισεκατομμύρια·" 
 

 

19. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

το 2017 

Έκθεση: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 610, 24, 7 

 

 

20. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό σχέδιο 

Έκθεση: Jens Geier και  Indrek Tarand (A8-0353/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την 
απόρριψη του κοινού σχεδίου) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κοινό σχέδιο ΟΚ + 438, 194, 7 
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Διάφορα 

Το νομοθετικό ψήφισμα περιλαμβάνει την εξής 3 (νέα) : 

"3. σημειώνει ότι το επίπεδο στελέχωσης του Κοινοβουλίου ήταν ένα από τα μείζονα ζητήματα 

αυτής της συνδιαλλαγής· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη συμφωνία κυρίων, κάθε σκέλος της 

αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στο δικό του τμήμα του 

προϋπολογισμού, υπενθυμίζει επίσης την πολιτική του απόφαση να εξαιρέσει τις πολιτικές ομάδες 

από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, όπως υπογραμμίζεται στα ψηφίσματα για τους 

προϋπολογισμούς των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017· θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις των 

αποφάσεων για τον προϋπολογισμό στη λειτουργία του οργάνου·" 
 

 

21. Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, 

B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος της πολιτικής ομάδας 

B8-1284/2016  ENF  -  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1285/2016 

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

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 526, 52, 39 

§ 7 2 ECR ΟΚ - 158, 446, 32 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 354, 246, 33 

μετά την § 8 1 GUE/NGL ΟΚ + 347, 263, 22 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)  +  

Πρόταση ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων  

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: § 6, τροπ. 1 

EFDD: § 7 

ECR: τροπ. 2 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

ALDE, PPE: § 7 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ECR: 

§ 13 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "θεωρεί ότι η μερική καταγραφή στον 

προϋπολογισμό των ετήσιων χρηματοδοτικών πιστώσεων του ΤΑΕΕ που 

προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό Omnibus θα μπορούσε να βοηθήσει 

μελλοντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας κινητοποίησης", "επίσης" και "στο 

πλαίσιο ενδεχόμενων μελλοντικών μεταρρυθμίσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Ο Dario Tamburrano (Ομάδα EFDD) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

1285/2016. 
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22. Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές 

Έκθεση: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 28, στοιχείο ζ 1 + 76 

βουλευτές 

ΟΚ + 623, 3, 5 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 615, 5, 6 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπ. 1 
 

 

23. Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου 

Έκθεση: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0308/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 342, 285, 6 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 349, 280, 4 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 506, 106, 15 
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

PPE: 

§ 8 

1ο μέρος "είναι της γνώμης ότι πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί περί ευθύνης κανόνες για 

υπεράκτια ατυχήματα προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

των θυμάτων (τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων) που πλήττονται από 

υπεράκτια ατυχήματα, δεδομένου ότι κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να δοθεί κίνητρο 

στους φορείς εκμετάλλευσης υπεράκτιων εγκαταστάσεων προκειμένου να 

διαχειρίζονται κατάλληλα τους κινδύνους των εργασιών·" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικά όρια όσον αφορά την ευθύνη·" 

 
§ 19 

1ο μέρος "καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να ωθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μέσα 

χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τις αξιώσεις αποζημίωσης για συνήθεις ζημίες 

που προκύπτουν από συμβάντα που σχετίζονται με γενικές ή σχετιζόμενες με τη 

μεταφορά υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένων 

και των περιπτώσεων αφερεγγυότητας· πιστεύει ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

μπορούσε να περιοριστεί η μετατόπιση της ευθύνης για ρύπανση από ατύχημα από 

τους φορείς λειτουργίας στα δημόσια ταμεία, τα οποία θα συνεχίσουν να φέρουν το 

κόστος της αποζημίωσης, αν δεν τροποποιηθούν οι σχετικές ρυθμίσεις·" 

2ο μέρος "φρονεί στο πλαίσιο αυτό ότι, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας 

ενός ταμείου που θα βασίζεται στην καταβολή τελών από την υπεράκτια 

βιομηχανία·" 

 
§ 20 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει ωστόσο τη λύπη του που το 

πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας δεν καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της 

ΟΑΥΕ· εκφράζει επίσης τη λύπη του που δεν είναι εναρμονισμένοι στην ΕΕ οι 

ορισμοί των ποινικών αδικημάτων και των ελάχιστων κυρώσεων που σχετίζονται με 

τις παραβιάσεις της υπεράκτιας ασφάλειας·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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24. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, 

B8-1320/2016, B8-1324/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1310/2016 

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

μετά την § 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE ΟΚ - 145, 454, 31 

§ 7 3 Verts/ALE  -  

μετά την § 7 4 Verts/ALE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)  +  

Πρόταση ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων  

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπ. 2 
 

Διάφορα 

Η Barbara Lochbihler (Ομάδα Verts/ALE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

1310/2016. 
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25. Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες 

Πρόταση ψηφίσματος : B8-1227/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1227/2016 

(επιτροπή DEVE) 

μετά την § 1 2 GUE/NGL ΟΚ - 186, 411, 30 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 347, 261, 16 

μετά την § 4 3 Verts/ALE  -  

§ 11 4 Verts/ALE ΟΚ + 562, 11, 59 

§ 12 5 Verts/ALE ΗΨ + 354, 272, 5 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 396, 226, 7 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 345, 269, 15 



P8_PV(2016)12-01(VOT)_EL.docx 16 PE 595.928 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. αναφ. 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την αιτ. αναφ. 11 6 S&D  +  

αιτ. σκ. Β 1 GUE/NGL ΟΚ - 244, 332, 54 

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 373, 242, 9 

αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΚΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΚΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)  +  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπ.  4 

GUE/NGL: τροπ. 1, 2 

S&D: § 16 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτ. σκ. ΚΔ 

PPE: αιτ. αναφ. 8, αιτ. σκ. ΙΑ, ΙΕ, ΙΣΤ, ΚΣΤ, §§ 4, 16 
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

S&D: 

§ 16 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τη σταδιακή κατάργηση των 

επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα και ενθαρρύνει" και "ούτως απελευθερούμενων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

GUE/NGL: 

§ 15 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τη χρήση της ανάμειξης, όπου αυτή 

αποτελεί την πλέον " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE: 

§ 12 

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

ανάπτυξη της βιομάζας για ενέργεια δημιουργεί νέες απειλές, δηλαδή, από την 

άποψη της ασφάλειας των τροφίμων, της ασφάλειας της γαιοκτησίας, της 

αποψίλωσης και της υποβάθμισης των εδαφών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 14 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

να παράσχουν υποστήριξη και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του σχεδίου 

δράσης της πρωτοβουλίας Africa Clean Energy Corridor, που έχει ως στόχο να 

καλύψει το ήμισυ της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές, 

αυτόχθονες, οικονομικά αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030, 

μειώνοντας έτσι τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

26. Χρήση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 

Έκθεση: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0299/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(ολόκληρο το κείμενο) 

ΟΚ + 568, 43, 8 

 


