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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 
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1. Διαδικασίες αφερεγγυότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφερεγγυότητας 

***I 

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 624, 30, 32 

 

 

2. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές 

εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων  *** 

Σύσταση: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-

Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ψήφισμα)  

Έκθεση: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 567, 68, 69 

 

 

4. Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) *** 

Σύσταση: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 544, 114, 44 
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5. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον 

Σκαγεράκη  *** 

Σύσταση: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον 

Σκαγεράκη (ψήφισμα) 

Έκθεση: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 638, 10, 49 

 

 

7. Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και 

της Ευρωπόλ * 

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 544, 99, 66 

 

 

8. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – 

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία - Ισπανία 

Έκθεση: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των 
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ψηφισάντων) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την  § 18 4 GUE/NGL ΟΚ - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL ΟΚ - 275, 414, 15 

Μετά την  αιτ. σκ. ΣΤ 

F 

1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 613, 82, 12 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπ. 4, 5 
 

 

9. Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***II 

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της θέσης του 

Συμβουλίου 

1 ENF ΟΚ - 69, 629, 8 

Η θέση του Συμβουλίου κηρύσσεται εγκριθείσα. 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπ. 1 
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10. Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***II 

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της θέσης του 

Συμβουλίου 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

ΟΚ - 330, 354, 23 

Άρθρο 4, μετά την § 4 4 S&D ΟΚ - 333, 349, 24 

Άρθρο 4, § 6 9 GUE/NGL ΟΚ - 150, 530, 25 

Άρθρο 8, μετά την § 2 10 GUE/NGL ΟΚ - 128, 530, 48 

αιτ. σκ. 7 5 GUE/NGL ΟΚ - 127, 525, 47 

αιτ. σκ. 13 6 GUE/NGL ΟΚ - 151, 515, 29 

αιτ. σκ. 14 7 GUE/NGL ΟΚ - 159, 517, 29 

Η θέση του Συμβουλίου κηρύσσεται εγκριθείσα 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπ. 1 

S&D: τροπ. 4 

Verts/ALE: τροπ. 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: τροπ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: τροπ. 3 
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11. Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***II 

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της θέσης του 

Συμβουλίου 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

ΟΚ - 250, 459, 1 

Άρθρο 1, μετά την § 2 5 GUE/NGL ΟΚ - 161, 485, 49 

Άρθρο 11, μετά την § 

2 

6 GUE/NGL ΟΚ - 168, 524, 9 

Μετά το άρθρο 11 7Δ GUE/NGL ΟΚ - 191, 495, 22 

8Δ GUE/NGL ΟΚ - 189, 493, 25 

Άρθρο 56, § 3, μετά το  

εδάφιο 2 

9 GUE/NGL ΟΚ - 183, 487, 28 

Άρθρο 56, μετά την § 

3 

10 GUE/NGL ΟΚ - 247, 454, 6 

Άρθρο 56, μετά την § 

12 

11 GUE/NGL ΟΚ - 166, 506, 34 

Άρθρο 63, § 1, εδάφιο 

2 

12Δ GUE/NGL  -  

Άρθρο 63, § 1, εδάφιο 

3 

13Δ GUE/NGL  -  

Η θέση του Συμβουλίου κηρύσσεται εγκριθείσα. 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπ. 1 

Verts/ALE: τροπ. 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: τροπ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: τροπ. 3 
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12. Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια 

των λιμένων ***I 

Έκθεση: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 157 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 546, 140, 22 

 

Διάφορα 

Η έκθεση εστάλη σε επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνόδου της 8ης Μαρτίου 2016 (άρθρο 61 

παράγραφος 2 του Κανονισμού). 

Η τροπολογία 157 αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 

συνόδου. 
 

 

13. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Juhan Parts 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0375/2016) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: διορισμός 

του Juhan Parts 

 + 488, 133, 88 
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14. Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα * 

Έκθεση: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-5 

7-10 

επιτροπή  +  

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 3, § 1, 

στοιχείο ζ 

16Δ Verts/ALE ΗΨ + 349, 343, 13 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 3, § 2, μετά το 

στοιχείο στ 

24 S&D ΟΚ - 261, 408, 43 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 4, τίτλος και § 

1 

21 S&D ΟΚ - 279, 372, 58 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 4, § 1, μετά το 

στοιχείο θ 

25 S&D ΟΚ - 264, 398, 44 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 4, §§ 2 και 3 

17 Verts/ALE  -  

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 8, εισαγωγή 

20 Verts/ALE ΗΨ + 353, 346, 7 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 8, μετά το 

στοιχείο ι 

22 S&D ΟΚ - 326, 345, 37 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ  

Άρθρο 21, στοιχείο β 

26 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 21, μετά το 

στοιχείο θ 

6 επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 666, 17, 27 

2/ΟΚ - 315, 322, 65 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 22, § 3 

11 Verts/ALE  -  

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 24, § 2, εδάφιο 

1 

13 Verts/ALE  -  

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Άρθρο 24, § 3, εδάφιο 

1 

12 Verts/ALE  -  

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

Άρθρο 24, § 3, εδάφιο 

2 

14 Verts/ALE ΗΨ - 302, 393, 11 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

Άρθρο 24, μετά την § 

3 

15 Verts/ALE ΗΨ + 403, 302, 5 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

Παράρτημα, πίνακας 1 

18 Verts/ALE ΟΚ - 299, 360, 50 

Απόφαση 

2008/376/ΕΚ 

 Παράρτημα, πίνακας 

2 

19 Verts/ALE ΟΚ - 291, 359, 48 

Μετά την  αιτ. σκ. 1 23 S&D ΟΚ - 260, 413, 20 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 562, 103, 45 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπ. 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: τροπ. 6, 18, 19, 21 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

τροπ. 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω 

μέτρων στήριξης για την εξασφάλιση της συνέχειάς τους και τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπ. 26 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

15. Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον 

κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015 

Έκθεση: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την  § 10 1 + 40 

βουλευτές 

ΟΚ - 261, 388, 58 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 464, 212, 23 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 686, 16, 3 

2/ΟΚ + 510, 176, 19 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 386, 239, 84 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_EL.docx 11 PE 596.793 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 364, 326, 11 

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 78 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 87 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 89 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 96 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 98 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 104 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 109 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 117 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 119 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 124 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 126 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 129 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 136 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 140 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 141 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 148 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 626, 33, 45 

2/ΟΚ + 382, 281, 31 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_EL.docx 14 PE 596.793 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΚΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΛΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΛΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 337, 356, 15 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 463, 115, 113 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 35, 36 

PPE: §§ 40 (2ο μέρος), 148, τροπ. 1 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: § 55 

PPE: §§ 63, 96, 124, 126 

S&D: §§ 55, 56, 98, 148 

ENF: §§ 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, αιτ. σκ. ΚΑ 

ALDE: §§ 98, 140 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 36 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η παράνομη διακίνηση μεταναστών συνδέεται με την εμπορία 

ανθρώπων και συνιστά μείζονα παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη αποστολών της ΚΠΑΑ, όπως η Ναυτική δύναμη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο, επιχείρηση Sophia (EURONAVFOR MED), 

αποτελεί τρόπο ουσιαστικής καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης 

μεταναστών· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει και να ενισχύσει τις επιχειρήσεις αυτού του 

είδους·" 

 
§ 56 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 

των επανεισδοχών και να διασφαλιστεί η συνοχή των επιστροφών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 64 

1ο μέρος "συγκεκριμένων προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης  και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 87 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, 

οι οποίες λειτουργούν κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε 

συγκεκριμένους κλάδους· εκτιμά, επομένως, ότι έχει όλως ιδιαίτερη σημασία οι 

πολιτικές της Ένωσης επί θεμάτων ΕΚΕ, περιλαμβανομένων και των εθνικών 

σχεδίων δράσης σχετικά με την ΕΚΕ, να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις των ΜΜΕ," 

2ο μέρος "να εφαρμόζουν την αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» και να αναγνωρίζουν 

την ανεπίσημη και διαισθητική προσέγγιση των ΜΜΕ προς την 

ΕΚΕ· επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στη λήψη κάθε μέτρου που θα μπορούσε να 

προκαλέσει πρόσθετο φόρτο διοικητικής ή οικονομικής φύσης για τις ΜΜΕ, ενώ 

υποστηρίζει μέτρα που παρέχουν στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν 

κοινές δράσεις·" 

 
§ 140 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για την κατάρτιση νέων δεσμευτικών 

διεθνών κανόνων για την αναπροσαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη 

νέα πραγματικότητα των πολέμων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE: 

§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με έμφαση στις στρατηγικές 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προαγωγή και την προώθηση των δικαιωμάτων 

των ΛΟΑΔΜ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 40 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καταδικάζει το γεγονός ότι τις έδρες στο 

ΣΑΔΗΕ καταλαμβάνουν συχνά χώρες με αποδεδειγμένο ιστορικό σοβαρών 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

δημοσιοποιούν την ψήφο τους στο ΣΑΔΗΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 89 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και θα θέτουν προϋποθέσεις για τη 

σύναψή της" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 104 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και για την προστασία των γενετήσιων 

και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων" και "συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης" 

2ο μέρος "και για την προστασία των γενετήσιων και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων", 

3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης" 

 
§ 141 

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

ενδεχόμενο να δεχτούν κρατούμενους από το Γουαντάναμο στην ΕΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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αιτ. σκ. ΛΓ 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

S&D: 

§ 129 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εθνικών",  "εθνική" και "εθνικές" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ENF: 

§ 51 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και 

διάβασης, για τη διευκόλυνση τόσο της ομαλής διαχείρισης των μεταναστευτικών 

ροών όσο και της δράσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της 

μετανάστευσης· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθούν οι ομάδες που 

εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι η ΕΕ να παροτρύνει τις εμπλεκόμενες χώρες να 

προσχωρήσουν το Πρωτόκολλο του Παλέρμο κατά της παράνομης διακίνησης 

μεταναστών· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 

διάσκεψης κορυφής της Βαλέτας·" 

 
§ 78 

1ο μέρος "ανησυχεί για τις απόπειρες να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που προορίζονται για την 

δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της ανάπτυξης, η 

οποία επίσης επιτρέπει την υλοποίηση πολιτικών απώτερος στόχος των οποίων είναι 

η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για σκοπούς που δεν έχουν σχέση με 

την ανάπτυξη· τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να αποσκοπεί στην 

εξάλειψη της φτώχειας, και όχι απλώς να αποτελεί ένα μέσο για τον έλεγχο της 

μετανάστευσης, και υπενθυμίζει τη σημασία του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 

16 για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς, προκειμένου να 

επιδιωχθούν βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

αποτελεσματική δημοκρατική διακυβέρνηση· τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η 

διαφάνεια στη βοήθεια της ΕΕ και η λογοδοσία στις επωφελούμενες χώρες, θα 

πρέπει να περιληφθεί μια ρήτρα κατά της διαφθοράς σε όλα τα αναπτυξιακά 

προγράμματα, και ότι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, οι 

θεσμικές ικανότητες με τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης, η δημοκρατική 

συμμετοχή και η αντιπροσωπευτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η σταθερότητα, 

η κοινωνική δικαιοσύνη, και η χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη που 

επιτρέπει την δίκαιη ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου, θα πρέπει να 

αποτελούν βασικούς στόχους όλων των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ·" 

2ο μέρος "προειδοποιεί για τον κίνδυνο του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού και των 

συνταγματικών εκτροπών που νομιμοποιούν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων·" 
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ALDE: 

§ 119 

1ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη 

απειλή της μικροβιακής αντοχής αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αιτία 

θανάτου παγκοσμίως, πλήττοντας ιδιαιτέρως τις ευάλωτες και αδύναμες ομάδες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση μια 

πραγματικά αποτελεσματική στρατηγική για τη δημόσια υγεία" 

2ο μέρος "που να περιλαμβάνει τα εξής:– προσδιορισμό των αιτιών των ασθενειών, 

διαγνωστικών μεθόδων και των τρόπων διάδοσης ανθεκτικών βακτηριδίων μέσω 

του τουρισμού και του εμπορίου, – προσδιορισμό των βέλτιστων διεθνών, εθνικών 

και περιφερειακών ενεργειών έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις ξαφνικής 

ανεξέλεγκτης διάδοσης βακτηριδίων, καθώς και ολοκληρωμένη και συντονισμένη 

προετοιμασία των εν λόγω ενεργειών, – ανάπτυξη όσο το δυνατόν αυστηρότερων 

κανονισμών προσανατολισμένων στην ποσότητα των χρησιμοποιούμενων 

αντιβιοτικών σε όλες τις περιοχές του κόσμου, σε συνδυασμό με επαρκή και 

αποτελεσματικά μέτρα επιβολής·" 

 
αιτ.σκ. ΛΘ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τα πλέον στοιχειώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

1ο μέρος " υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διαμάχες, οι πόλεμοι, η κατάρρευση της 

διακυβέρνησης και η έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία συνιστούν βασικές αιτίες μετανάστευσης και εκτοπισμού·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διαμάχες, οι πόλεμοι, η κατάρρευση της 

διακυβέρνησης και η έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία συνιστούν βασικές αιτίες μετανάστευσης και εκτοπισμού· τονίζει ότι 

πρέπει να παρέχεται από τις χώρες υποδοχής πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες 

δωρεάν, δημόσιας και ποιοτικής εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, 

περιλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών 

δικαιωμάτων, στην αγορά εργασίας και σε στέγαση που να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των προσφύγων· τονίζει ότι η διάθεση των μεταναστών και των προσφύγων 

να ενσωματωθούν, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, 

έχει καίρια σημασία για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους· καλεί την ΕΕ να αυξήσει τις 

προσπάθειες στήριξης του Λιβάνου και της Ιορδανίας, που παρέχουν καταφύγιο σε 

άνευ προηγουμένου αριθμούς προσφύγων, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν 

πολλαπλές απειλές·" εκτός από τις λέξεις : "και των σχετικών δικαιωμάτων" 

3ο μέρος "και των σχετικών δικαιωμάτων" 

 
§ 61 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν και να εφαρμόσουν στο ακέραιο το πακέτο 

μέτρων που εγκρίθηκε από την ΕΕ για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και την 

κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση, προκειμένου να προστατεύσουν ιδίως τους 

ευάλωτους αιτούντες άσυλο, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι 

ΛΟΑΔΜ, από τη βία και την εφαρμογή διακρίσεων στη διάρκεια της διαδικασίας 

χορήγησης ασύλου και να παράσχουν κατάλληλη κατάρτιση στις αρμόδιες 

υπηρεσίες ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν κατάλληλες και εύλογες 

διαδικασίες· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε προγράμματα 

επανεγκατάστασης, επιτρέποντας την οικογενειακή επανένωση και χορηγώντας 

θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους·" εκτός από τις λέξεις: "και οι ΛΟΑΔΜ" 
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2ο μέρος "και οι ΛΟΑΔΜ" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των διοικητικών και πολιτικών 

εμποδίων ενάντια στην ταχεία υλοποίηση των δεσμεύσεων 

μετεγκατάστασης· κατανοεί ότι είναι αναγκαία η ασφαλής επιστροφή των 

προσώπων που, μετά την εξατομικευμένη αξιολόγηση της αίτησης ασύλου τους, 

χαρακτηρίζονται μη επιλέξιμα για προστασία στην Ένωση·" 

 
§ 108 

1ο μέρος "επικροτεί την έγκριση και υποστηρίζει την εφαρμογή του πρόσφατου ψηφίσματος 

2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καθιστά τις γυναίκες κεντρική 

συνιστώσα κάθε προσπάθειας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, 

και ζητά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενσωμάτωση των 

θεματολογίων που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλες τις 

διαφορετικές διαστάσεις της οικοδόμησης της ειρήνης· τονίζει τη σημασία της ίσης, 

πλήρους και ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και τη διευθέτηση 

συγκρούσεων και στις διαδικασίες ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και 

οικοδόμησης της ειρήνης·" 

2ο μέρος "συνιστά τη θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων για την προώθηση της 

συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα πολιτικά επίπεδα·" 

 
§ 148 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι Χριστιανοί είναι επί σήμερα η 

θρησκευτική ομάδα που υφίσταται τους περισσότερους εκφοβισμούς και 

παρενοχλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη, όπου οι 

Χριστιανοί πρόσφυγες υφίστανται τακτικά διώξεις λόγω θρησκείας, και ότι" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

1ο μέρος "επικροτεί την έγκριση και υποστηρίζει την εφαρμογή του πρόσφατου ψηφίσματος 

2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καθιστά τις γυναίκες κεντρική 

συνιστώσα κάθε προσπάθειας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, 

και ζητά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενσωμάτωση των 

θεματολογίων που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλες τις 

διαφορετικές διαστάσεις της οικοδόμησης της ειρήνης· τονίζει τη σημασία της ίσης, 

πλήρους και ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και τη διευθέτηση 

συγκρούσεων και στις διαδικασίες ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και 

οικοδόμησης της ειρήνης·" 

2ο μέρος "συνιστά τη θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων για την προώθηση της 

συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα πολιτικά επίπεδα·" 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι Χριστιανοί είναι επί σήμερα η 

θρησκευτική ομάδα που υφίσταται τους περισσότερους εκφοβισμούς και 

παρενοχλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη, όπου οι 

Χριστιανοί πρόσφυγες υφίστανται τακτικά διώξεις λόγω θρησκείας, και ότι" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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16. Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 

ΣΕΕ) 

Έκθεση: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 14 GUE/NGL ΟΚ - 69, 616, 15 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 498, 98, 111 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 450, 184, 70 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 514, 140, 48 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 559, 120, 27 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL ΟΚ - 127, 558, 20 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 544, 142, 19 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 479, 140, 76 

§ 19 16Δ GUE/NGL ΟΚ - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 432, 255, 18 

2/ΟΚ + 407, 261, 26 

3/ΟΚ + 505, 169, 17 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_EL.docx 20 PE 596.793 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 20 17Δ GUE/NGL ΟΚ - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 473, 188, 44 

2/ΟΚ + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 422, 262, 22 

§ 27 18Δ GUE/NGL ΟΚ - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 389, 248, 69 

Μετά την  § 27 19 GUE/NGL ΟΚ - 116, 529, 53 

Μετά την  § 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 489, 135, 73 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 520, 133, 51 

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 484, 172, 41 

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 480, 162, 51 

Μετά την  § 65 13 Verts/ALE  -  

Αιτ. αναφορά 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτ. αναφορά 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 349, 327, 28 

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 433, 174, 93 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 1, 7, 10, 12 (1ο μέρος), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: τροπ. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et § 3, 14, 30 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 27 

EFDD: αιτ. σκ. Ε 

Verts/ALE: §§ 20, 30 

ENF: §§ 10, 33, 35, αιτ. αναφ. 7, 10, αιτ. σκ. Ε 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 12 

1ο μέρος "τονίζει ότι οι υφιστάμενες κρίσεις καταδεικνύουν τα όρια του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη θέση 

τους για να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας," 

2ο μέρος " ιδίως όσον αφορά την άρση του δικαιώματος αρνησικυρίας σε περίπτωση μαζικών 

θηριωδιών·" 

 
§ 23 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συνολικά καθήκοντα που καθορίστηκαν 

από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου 2013 και τα Ευρωπαϊκά 

Συμβούλια του 2013 και 2015, δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί πλήρως από την 

Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τον ΕΟΑ και τα κράτη μέλη· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την 

Επίτροπο για την Ενιαία Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις 

ΜΜΕ να παρουσιάσουν μια αξιολόγηση της εφαρμογής των προηγούμενων 

αποφάσεων στο Κοινοβούλιο πριν προτείνουν νέα καθήκοντα· ζητεί να επιταχυνθεί 

το εν εξελίξει έργο σχετικά με το σχέδιο δράσης ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς και τις 

προσπάθειες της Επιτροπής για τη μεγιστοποίηση της αμυντικής συνεργασίας," 

2ο μέρος " μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής κινήτρων σε τομείς όπως η εσωτερική αγορά, οι 

δημόσιες συμβάσεις, η έρευνα, οι μεταφορές, το διάστημα, ο κυβερνοχώρος, οι 

ενεργειακές και βιομηχανικές πολιτικές· σημειώνει την πρόταση του Γάλλου 

Προέδρου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου για την ασφάλεια και την 

άμυνα, και υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων εννοιών σε θέματα 

χρηματοδότησης και επενδύσεων, μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·" 

 

S&D: 

§ 20 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της δημιουργίας μόνιμου 

πολιτικοστρατιωτικού αρχηγείου, με μια Ικανότητα Στρατιωτικού Σχεδιασμού και 

Εκτέλεσης εξίσου σημαντική με τη Μη Στρατιωτική Ικανότητα Σχεδιασμού και 

Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, που θα ενισχύσει το στρατηγικό και επιχειρησιακό 

σχεδιασμό, γεγονός που θα ενίσχυε τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, θα 

ενδυνάμωνε την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και θα βελτίωνε την ικανότητα 

ταχείας ανταπόκρισης της ΕΕ σε κρίσεις·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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αιτ. σκ. Γ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μαζικών προσφυγικών ροών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

1ο μέρος "είναι πεπεισμένο ότι, λαμβάνοντας υπόψη ένα ήδη υποχρηματοδοτούμενο 

προϋπολογισμό της ΕΕ, οι πρόσθετες προσπάθειες για επιχειρησιακή δράση, οι 

διοικητικές δαπάνες, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και τα δοκιμαστικά σχέδια 

στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας απαιτούν 

επίσης πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα από τα κράτη μέλη, καθώς και προσπάθειες 

για ενίσχυση των συνεργειών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αδράξουν 

την ευκαιρία της τρέχουσας αναθεώρησης/επανεξέτασης του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες 

για τις αυξανόμενες προκλήσεις ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 

αμυντικές τους δαπάνες ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους του ΝΑΤΟ όσον 

αφορά τις ικανότητες, γεγονός που απαιτεί ελάχιστες αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 

2% του ΑΕγχΠ·" εκτός από τις λέξεις: "επίσης πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα από 

τα κράτη μέλη" 

2ο μέρος "επίσης πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα από τα κράτη μέλη" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ο καλύτερος συντονισμός και η μειωμένη αλληλεπικάλυψη των 

δραστηριοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών θα επιτρέψουν την εξοικονόμηση 

και ανακατανομή των κονδυλίων·" 

 
§ 34   

1ο μέρος "θεωρεί ότι είναι καιρός να χαραχθεί μια νέα, πιο ρεαλιστική στρατηγική όσον 

αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, η οποία θα βασίζεται στην αξιόπιστη 

αποτρεπτική στάση αλλά και στον διάλογο σε τομείς κοινού συμφέροντος, όπως η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το 

εμπόριο· υπογραμμίζει ταυτόχρονα τη σημασία της αύξησης των επενδύσεων στη 

συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας και στη στήριξη αυτής, με 

σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας μακροπρόθεσμα· " 

2ο μέρος "τονίζει ότι η επιβολή κυρώσεων ήταν μια αναγκαία αντίδραση και έχει αποδειχθεί 

το πιο αποτελεσματικό μέσο για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων της Ρωσίας 

στην Ουκρανία· επαναλαμβάνει ότι η αναστολή των σχετικών κυρώσεων εξαρτάται 

από την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ· υποστηρίζει πλήρως την 

επιβολή περιοριστικών μέτρων από την ΕΕ κατά φυσικών και νομικών προσώπων 

στη Ρωσία σε απάντηση προς την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και την 

εκούσια αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας, και επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

διατηρήσει ανοιχτή την επιλογή επιβολής σταδιακών περαιτέρω κυρώσεων, 

ειδικότερα στους τομείς των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, του πετρελαίου και 

του φυσικού αερίου των ΤΠ και των οπλισμών, σε περίπτωση που η Ρωσία 

συνεχίσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο·" 
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3ο μέρος " πιστεύει ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και της Ρωσίας να επιτύχουν 

καλύτερες σχέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο·" 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

1ο μέρος "θεωρεί ότι είναι καιρός να χαραχθεί μια νέα, πιο ρεαλιστική στρατηγική όσον 

αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, η οποία θα βασίζεται στην αξιόπιστη 

αποτρεπτική στάση αλλά και στον διάλογο σε τομείς κοινού συμφέροντος, όπως η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το 

εμπόριο· υπογραμμίζει ταυτόχρονα τη σημασία της αύξησης των επενδύσεων στη 

συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας και στη στήριξη αυτής, με 

σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας μακροπρόθεσμα· " 

2ο μέρος "τονίζει ότι η επιβολή κυρώσεων ήταν μια αναγκαία αντίδραση και έχει αποδειχθεί 

το πιο αποτελεσματικό μέσο για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων της Ρωσίας 

στην Ουκρανία· επαναλαμβάνει ότι η αναστολή των σχετικών κυρώσεων εξαρτάται 

από την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ· υποστηρίζει πλήρως την 

επιβολή περιοριστικών μέτρων από την ΕΕ κατά φυσικών και νομικών προσώπων 

στη Ρωσία σε απάντηση προς την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και την 

εκούσια αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας, και επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

διατηρήσει ανοιχτή την επιλογή επιβολής σταδιακών περαιτέρω κυρώσεων, 

ειδικότερα στους τομείς των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, του πετρελαίου και 

του φυσικού αερίου των ΤΠ και των οπλισμών, σε περίπτωση που η Ρωσία 

συνεχίσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο·" 

3ο μέρος " πιστεύει ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και της Ρωσίας να επιτύχουν 

καλύτερες σχέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο·" 
 

Διάφορα 

Η Ομάδα Verts/ALE αποσύρει τις τροπολογίες 4, 6, 8, 10 και 12. 
 

 

17. Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών 

προϊόντων 

Έκθεση: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 25 1 rapporteur  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

Μετά την  § 26 2 εισηγήτρια  +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. B § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

αιτ. σκ. ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 647, 9, 36 

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 445, 148, 89 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: αιτ. σκ. Ζ 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 34, 37, 39 

ECR: §§ 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: §§ 4, 15, 34, 63 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

αιτ. σκ. Β 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία οφείλει να δώσει απάντηση στο μείζον 

πρόβλημα της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού," 

2ο μέρος "ενώ ακόμη και σήμερα μια σημαντική μερίδα των κατοίκων του πλανήτη 

εξακολουθεί να υποσιτίζεται, και ότι η αστάθεια των αγορών γεωργικών προϊόντων 

απέναντι στις διακυμάνσεις της παραγωγής ή στις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς 

και ζήτησης θα συνεχίσει να αυξάνεται·" 
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αιτ. σκ. ΣΤ    

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διαφορετικές περιοχές ανά τον κόσμο εφαρμόζονται 

διαφορετικά μοντέλα παραγωγής και προβλέπονται διαφορετικά μέτρα όσον αφορά 

την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή μεταχείριση των ζώων, πράγμα που 

μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής," 

2ο μέρος "και ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια 

αγορά·" 

 

ECR: 

§ 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση της 

πολυπλοκότητας των αγορών γεωργικών προϊόντων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 4 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 59 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξης: "δεσμευτικό"  

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
αιτ. σκ. ΙΑ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές γεωργικών προϊόντων, ως σημείο συνάντησης 

της προσφοράς και της ζήτησης, είναι εκ φύσεως ασταθείς, ότι η παρουσία 

οικονομικών συντελεστών τείνει να ενισχύσει την αστάθεια αυτή και ότι η μικρή 

ευελιξία της παγκόσμιας ζήτησης σε τρόφιμα απέναντι στην προσφορά γεωργικών 

προϊόντων συντείνουν σε έναν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο των πραγματικών ή 

εικαζόμενων ανισορροπιών στους συντελεστές της αγοράς" εκτός από τις λέξεις: 

"ότι η παρουσία οικονομικών συντελεστών τείνει να ενισχύσει την αστάθεια αυτή" 

2ο μέρος "ότι η παρουσία οικονομικών συντελεστών τείνει να ενισχύσει την αστάθεια αυτή" 

3ο μέρος "πράγμα που έχει ενίοτε αστραπιαίες συνέπειες στις τιμές των γεωργικών 

προϊόντων·" 

 
αιτ. σκ. ΙΒ   

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματιστηριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και το 

συνακόλουθο κερδοσκοπικό παιχνίδι έχουν δυνητικά συνέπειες στις αγορές 

γεωργικών προϊόντων και ενδέχεται να συμβάλλουν στην αύξηση της ανισορροπίας 

τους και της αστάθειας των τιμών," 

2ο μέρος "με αποτέλεσμα οι γεωργικές πρώτες ύλες να χρησιμοποιούνται πλέον ως απλά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού· όπως κατέδειξαν οι τρομερές εξεγέρσεις 

πεινασμένων το 2008, η υπέρμετρη αυτή χρηματιστηριοποίηση μπορεί να αποβεί 

καταστροφική και είναι ηθικά καταδικαστέα όταν απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια 

των πλέον υποσιτιζόμενων και φτωχότερων πληθυσμών του πλανήτη·" 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με την απειλή " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 39    

1ο μέρος "καλεί επίσης την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες μέσω της παροχής κινήτρων 

για τη σύσταση τέτοιων ταμείων, " 

2ο μέρος "διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κάθε μελλοντικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων 

πρέπει να συνάδει, και, κατά περίπτωση να συμπληρώνει, τα συστήματα ασφάλισης 

που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη·" 
 


