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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. Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του 

Κυβερνήτη της Τζακάρτα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, 
B8-0083/2017, B8-0088/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0072/2017 

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

Μετά την § 6 1 GUE/NGL ΟΚ - 199, 334, 130 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 16 2 GUE/NGL ΟΚ + 489, 126, 50 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

ψηφορορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0072/2017  S&D  ↓  

B8-0073/2017  ECR  ↓  

B8-0077/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0079/2017  EFDD  ↓  

B8-0080/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0083/2017  ALDE  ↓  

B8-0088/2017  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 15, 16 
 

Διάφορα: 

Η Elisabetta Gardini (ομάδα PPE) απέσυρε την υπογραφή της από την πρόταση ψηφίσματος B8-

0088/2017. 

2. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, 
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B8-0090/2017, B8-0092/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0074/2017 

(PPE, S&D, ECR, EFDD) 

Μετά την § 8 3 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Δ 

1 GUE/NGL ΗΨ - 125, 299, 238 

2 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0074/2017  S&D  ↓  

B8-0076/2017  ECR  ↓  

B8-0081/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0085/2017  EFDD  ↓  

B8-0087/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0090/2017  ALDE  ↓  

B8-0092/2017  PPE  ↓  

 

 

 

3. Η κατάσταση στο Μπουρούντι 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, 
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B8-0089/2017, B8-0091/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0075/2017 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0075/2017  S&D  ↓  

B8-0078/2017  ECR  ↓  

B8-0082/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0084/2017  EFDD  ↓  

B8-0086/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0089/2017  ALDE  ↓  

B8-0091/2017  PPE  ↓  

 

 

Διάφορα: 

Η Elisabetta Gardini (ομάδα PPE) απέσυρε την υπογραφή της από την πρόταση ψηφίσματος B8-

0091/2017. 
 

4. Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την 

εφαρμογή της ***I 

Έκθεση: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 519, 83, 69 
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5. Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία 

δεν καλύπτονται από τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I 

Έκθεση: Hannu Takkula (A8-0311/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 549, 87, 33 

 

 

6. Σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και 

Τεχνολογίας *** 

Σύσταση: Elmar Brok (A8-0363/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 601, 51, 19 

 

 

 

7. Διορισμοί σε επιτροπές 

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

έγκριση χωρίς ψηφοφορία 
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8. Διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: επισήμανση των τρίτων 

χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0001/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0001/2017 

(επιτροπές ECON, LIBE) 

Αιτιολογική αναφορά 

7 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 381, 264, 25 

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Ι 

1 PPE ΗΨ - 272, 379, 21 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 382, 265, 20 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 393, 67, 210 

 

Αιτήματα για  ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: Αιτιολογική αναφορά 7, αιτιολογική σκέψη Θ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την παρατήρηση που 

διατυπώνει η Επιτροπή στην επιστολή της της 26ης Οκτωβρίου 2016 ότι η 

φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση κονδυλίων από παράνομες δραστηριότητες, 

πράγματι, δεν συμπίπτουν πάντα," 

2ο μέρος "αλλά διαφωνεί ριζικά με τη δυνατότητα της απόλυτης διάκρισης μεταξύ των μη 

συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών και των ανεπαρκειών AML και CTF, 

ιδίως όταν πρόκειται για απαιτήσεις που αφορούν την αναφορά ύποπτων 

συναλλαγών·" 
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9. Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-

Μ 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 413, 228, 30 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 520, 68, 79 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Άνω των 76 

βουλευτών: 

§ 13 

 

 

10. Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 

Έκθεση: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

αντικατάστασης 

1 ENF ΟΚ - 68, 590, 8 

Πριν την § 1 5 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΗΨ - 303, 362, 3 

§ 2 9 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 197, 438, 34 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 4 10 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 187, 454, 32 

§ 5, εισαγωγή 11rev Άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 190, 438, 44 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 519, 135, 18 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 326, 300, 44 

§ 5, στοιχεία α-γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 530, 124, 15 

2/ΟΚ + 317, 297, 52 

3/ΟΚ + 435, 164, 71 

§ 6 12 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 320, 333, 17 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 584, 79, 10 

2/ΟΚ - 295, 336, 37 

3/ΟΚ - 291, 361, 14 

4/ΟΚ - 293, 343, 31 

§ 14 13 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΗΨ - 318, 326, 26 

§ 15 2 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ + 335, 275, 60 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 510, 131, 25 

2/ΟΚ + 435, 209, 23 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 26 14 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 211, 416, 42 

Μετά την § 30 4 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ + 317, 315, 33 

§ 39 15 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΗΨ + 353, 260, 55 

§ 40 16 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 212, 394, 53 

§ 41 17 Άνω των 76 

βουλευτών 

 -  

§ 43 18 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 205, 429, 32 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 518, 123, 24 

2/ΟΚ + 361, 289, 9 

Αιτιολογική αναφορά 

17 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 317, 339, 7 

Αιτιολογική σκέψη Γ 6 Άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 214, 399, 48 

Αιτιολογική σκέψη Ι 7 Άνω των 76 

βουλευτών 

 -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 303, 331, 12 

3/ΗΨ + 321, 315, 10 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Ι 

3 Άνω των 76 

βουλευτών 

 Α  

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 8 Άνω των 76 

βουλευτών 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 265, 354, 31 

2/ΟΚ + 317, 298, 30 



P8_PV(2017)01-19(VOT)_EL.docx 10 PE 598.385 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΟΚ - 288, 335, 21 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 396, 180, 68 

 

Αιτήματα για  ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 1 

Verts/ALE: τροπολογία 2 

Άνω των 76 

βουλευτών: 

τροπολογίες 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, §§ 5, 6, 25, 43 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Άνω των 76 

βουλευτών: 

Αιτιολογική αναφορά 17 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Άνω των 76 βουλευτών: 

§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "διαπιστώνει ότι οι ειδικοί περιορισμοί 

λόγω της συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ απαιτεί τη θέσπιση νέων ειδικών 

κοινωνικών στόχων και προτύπων και σχετική χρηματοδοτική στήριξη που πρέπει 

να εξεταστούν στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, ενώ παράλληλα θα παραμένουν 

ανοικτά σε κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ, σε εθελοντική βάση·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 5, εισαγωγή 

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

2ο μέρος Η λέξη αυτή 

 
§ 5, στοιχεία α-γ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αξιοπρεπείς" (στοιχείο α) και "όρια 

όσον αφορά την εργασία κατά παραγγελία: θα πρέπει να απαγορευτούν οι 

συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, λόγω της ακραίας αβεβαιότητας που 

συνεπάγονται·" 

2ο μέρος "αξιοπρεπείς" (στοιχείο α) 

3ο μέρος "όρια όσον αφορά την εργασία κατά παραγγελία: θα πρέπει να απαγορευτούν οι 

συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, λόγω της ακραίας αβεβαιότητας που 

συνεπάγονται·" 
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§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με στόχο τη σταδιακή επίτευξη 

ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης τουλάχιστον στο 60% του αντίστοιχου εθνικού 

διάμεσου μισθού, εφόσον είναι δυνατόν, και όχι κάτω από το αντίστοιχο ελάχιστο 

επίπεδο της συγκεκριμένης περιφέρειας·", "να προετοιμάσει μια δοκιμαστική 

εκδοχή ενός περιφερειακού υπολογισμού ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, που" και 

"θα χρησιμεύσει ως εργαλείο αναφοράς για τους κοινωνικούς εταίρους και" 

2ο μέρος "με στόχο τη σταδιακή επίτευξη ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης τουλάχιστον στο 

60% του αντίστοιχου εθνικού διάμεσου μισθού, εφόσον είναι δυνατόν, και όχι κάτω 

από το αντίστοιχο ελάχιστο επίπεδο της συγκεκριμένης περιφέρειας·" 

3ο μέρος "να προετοιμάσει μια δοκιμαστική εκδοχή ενός περιφερειακού υπολογισμού 

ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, που" 

4ο μέρος "θα χρησιμεύσει ως εργαλείο αναφοράς για τους κοινωνικούς εταίρους και" 

 
§ 25 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "νομοθετικά" (στοιχείο β) 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 43 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και αντιμετωπίζονται καλύτερα οι 

ενδεχόμενοι σοβαροί μακροοικονομικοί κλυδωνισμοί" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Ι 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπό την έννοια κυρίως ότι η συμμετοχή 

στη ζώνη του ευρώ περιορίζει τα περιθώρια χρησιμοποίησης μέσων 

μακροοικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και δημιουργεί πίεση για ταχύτερη 

εσωτερική προσαρμογή" και "και/ή χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ζώνης του 

ευρώ·" 

2ο μέρος "υπό την έννοια κυρίως ότι η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ περιορίζει τα 

περιθώρια χρησιμοποίησης μέσων μακροοικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο 

και δημιουργεί πίεση για ταχύτερη εσωτερική προσαρμογή" 

3ο μέρος "και/ή χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ζώνης του ευρώ·" 

 
τροπολογία 8 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ότι οι μόνιμες θέσεις εργασίας 

συνεχίζουν να είναι εκείνες που περισσότερο συνεισφέρουν στην επέκταση της 

απασχόλησης και ότι αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι οι θέσεις προσωρινής 

απασχόλησης, στη διάρκεια των τελευταίων δυόμιση ετών·" και " ότι η ανάπτυξη 

ευέλικτων ρυθμίσεων απασχόλησης θεωρείται αναγκαία για την επίτευξη 

οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της προσαρμογής των επιχειρησιακών στρατηγικών 

και της παραγωγικότητας προς τις παγκοσμιοποιημένες αγορές και οικονομίες·" 

2ο μέρος "ότι οι μόνιμες θέσεις εργασίας συνεχίζουν να είναι εκείνες που περισσότερο 

συνεισφέρουν στην επέκταση της απασχόλησης και ότι αυξάνονται ταχύτερα από 

ό,τι οι θέσεις προσωρινής απασχόλησης, στη διάρκεια των τελευταίων δυόμιση 

ετών·" 

3ο μέρος "ότι η ανάπτυξη ευέλικτων ρυθμίσεων απασχόλησης θεωρείται αναγκαία για την 

επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της προσαρμογής των επιχειρησιακών 

στρατηγικών και της παραγωγικότητας προς τις παγκοσμιοποιημένες αγορές και 

οικονομίες·" 
 



P8_PV(2017)01-19(VOT)_EL.docx 12 PE 598.385 

Διάφορα 

Ο Ole Christensen και ο Jeppe Kofod απέσυραν τις υπογραφές τους από την τροπολογία 3. 

Η Dubravka Šuica απέσυρε την υπογραφή της από τις τροπολογίες 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18. 
 

 

11. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού 

κώδικα (ΕΤΚ) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0024/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0024/2017 

(Επιτροπή IMCO) 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 105, 377, 12 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 4 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "περί ελεύθερης μεταφοράς (TFA) του 

ΠΟΕ που αποσκοπεί " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 6 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ευκαιρία της τρέχουσας διατύπωσης 

των μέτρων εφαρμογής για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων στόχων και να 

επανορθώσει ταχέως τα εντοπισμένα νομικά κενά, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν 

οι ευκαιρίες της τελωνειακής ένωσης" 

2ο μέρος "και να διευκολυνθεί πραγματικά το παγκόσμιο εμπόριο·" 

 


