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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ εγκρίνεται 

- απορρίπτεται 

↓ καταπίπτει 

Α αποσύρεται 

OK (..., ..., ...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές) 

ΗΨ (..., ..., ...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές) 

ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα 

χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία 

τροπ. τροπολογία 

ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία 

ΑΤ αντίστοιχο τμήμα 

Δ τροπολογία που διαγράφει 

= ταυτόσημες τροπολογίες 

§ παράγραφος 

άρθρο άρθρο 

αιτ. σκ. Αιτιολογική σκέψη Β 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ*** 

Σύσταση: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 578, 95, 16 

 

 

2. Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ (ψήφισμα) 

Έκθεση: João Ferreira (A8-0015/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 1 1 Verts/ALE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 637, 34, 20 

 

 

3. Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής 

Έκθεση: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 663, 16, 13 

 

 

4. Ο ρόλος των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ 

Έκθεση: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ + 381, 294, 18 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 607, 16, 70 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Βουλευτές: 

§ 34 

1ο μέρος "παροτρύνει την Επιτροπή να μελετήσει τις βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν 

από προγράμματα για καταγγέλτες που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες σε 

ολόκληρο τον κόσμο·" 

2ο μέρος "εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι κάποια από τα ήδη εφαρμοζόμενα 

προγράμματα προσφέρουν οικονομική ανταμοιβή (για παράδειγμα ποσοστό επί των 

επιβληθέντων προστίμων) για τους καταγγέλτες· θεωρεί, αν και είναι απαραίτητη 

μια προσεκτική διαχείριση προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες 

καταχρήσεις, ότι θα μπορούσαν αυτού του είδους οι οικονομικές ανταμοιβές να 

αποτελέσουν σημαντική πηγή εισοδήματος για τους καταγγέλτες που έχασαν την 

εργασία τους διότι προέβησαν στις καταγγελίες τους·" 
 

 

5. Κατάλογος τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει 

συμφωνίες * 

Έκθεση: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 515, 123, 53 

ψηφοφορία: σχέδιο του Συμβουλίου OK + 632, 10, 51 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 4 
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6. Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-

καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (MDMB-CHMICA) σε μέτρα 

ελέγχου * 

Έκθεση: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 491, 16, 74 

 

 

7. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση:  

αίτηση EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

Έκθεση: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 616, 73, 6 

 

 

8. Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη 

Έκθεση: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 79 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 539, 71, 83 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 23 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και των δικαιωμάτων" και "και 

εκπαίδευση όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία" 

2ο μέρος "και των δικαιωμάτων" 

3ο μέρος "και εκπαίδευση όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία" 
 

Διάφορα 

Ο Norbert Neuser πρότεινε τις ακόλουθες προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 5 και 79: 

§ 5 

"θεωρεί ότι οι ΣΒΑ, το θεματολόγιο του 2030 και οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να διαπερνούν όλες τις εσωτερικές και τις εξωτερικές 

πολιτικές της ΕΕ και να βρεθούν στο επίκεντρο της κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη 

αναγνωρίζοντας τις σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ των σκοπών της και των στόχων της· ζητεί 

να παραμείνει ο αγώνας κατά της φτώχειας και μακροπρόθεσμα η εξάλειψή της ο βασικός και 

πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, με έμφαση στις πιο περιθωριοποιημένες 

ομάδες και με στόχο να μην μείνει κανείς πίσω· τονίζει τη σημασία του ορισμού της φτώχειας 

σύμφωνα με τον ορισμό της κοινής αντίληψης και το πρόγραμμα δράσης για αλλαγή και μέσα στα 

πλαίσια της Συνθήκης της Λισαβώνας " 

§ 79 

"υπενθυμίζει τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας: ανθρωπιά, ουδετερότητα, 

ανεξαρτησία και αμεροληψία· χαιρετίζει την επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη 

συγχώνευση της Ευρωπαϊκής Kοινής Aντίληψης για την Aνάπτυξη και της Ευρωπαϊκής Kοινής 

Aντίληψης για την Aνθρωπιστική Bοήθεια·" 
 

 

9. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ 

Έκθεση: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 3 ENF  -  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 559, 95, 31 

2/ΟΚ - 285, 374, 26 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 654, 20, 11 

2/ΟΚ + 432, 243, 15 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 655, 8, 28 

2/ΟΚ + 389, 272, 28 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 626, 36, 31 

2/ΟΚ + 399, 259, 30 

3/ΟΚ + 338, 274, 77 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 360, 305, 29 

§ 47 4 PPE OK + 432, 242, 15 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 328, 357, 7 

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 418, 259, 8 

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 501, 176, 11 

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 350, 337, 5 

§ 121 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 344, 335, 10 

§ 135 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 406, 204, 81 

§ 142 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 146 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 150 1 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 260, 397, 32 

3/ΗΨ + 404, 276, 2 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 158 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 182 5 PPE ΗΨ + 347, 318, 26 

Αιτιολογική σκέψη Β 2 ENF  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 467, 156, 68 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: §§ 11, 13, 21, 26, 47 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: §§ 142, 158 

ALDE: §§ 42, 63, 135, 142 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 11 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η ενιαία αγορά μέσω της άρσης των 

φραγμών και των εμποδίων·" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι ένα στέρεο πλαίσιο δημοσιονομικής και φορολογικής σύγκλισης θα 

ενισχύσει την οικονομική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα 

βελτιώσει την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό·" 

 
§ 13 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 15 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 21 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η δικτυακή ουδετερότητα είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι δεν γίνονται διακρίσεις μεταξύ των διαδικτυακών υπηρεσιών και 

ότι ο ανταγωνισμός θα είναι απόλυτα εγγυημένος" 

2ο μέρος "(ως «δικτυακή ουδετερότητα» νοείται η αρχή σύμφωνα με την οποία όλη η κίνηση 

στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή 

παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος, το 

περιεχόμενο, το μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή)·" 
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§ 28 

1ο μέρος "χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής για επιστροφή στην στην υπόθεση κρατικών 

ενισχύσεων της Apple, η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την αντιμετώπιση 

του ζητήματος των παράνομων κρατικών ενισχύσεων μέσω της χορήγησης 

φορολογικών πλεονεκτημάτων·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει αυστηρότερη νομοθεσία για τις 

φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», παρέχοντας επίσης αποτελεσματικό 

σύστημα και διαδικασία είσπραξης των οφειλών υπέρ των ιδίων πόρων του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διορθώσει κάθε παραβίαση με 

στόχο τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·" 

 
§ 46 

1ο μέρος "προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής ένωσης και 

προκειμένου να αποφευχθούν η μη τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

και η κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, τονίζει ότι πρέπει να παρακολουθούνται 

αυστηρά και να διερευνώνται σε βάθος όλες οι υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων και 

οι παρατυπίες σε δημόσιες συμβάσεις που αφορούν επενδύσεις στους τομείς της 

ενέργειας και του περιβάλλοντος," 

2ο μέρος "όπως το αμφιλεγόμενο έργο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 

στο Paks της Ουγγαρίας·" 

 
§ 73 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επισημαίνει με λύπη ότι η ουγγρική 

κυβέρνηση στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας μέσω της επιβολής υψηλών φόρων και της αποτροπής της ανάπτυξης 

ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 121 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κοινωνικού ντάμπινγκ και 

αποδοκιμάζει, επιπλέον" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

S&D: 

§ 26 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την αυξανόμενη σύγκλιση των ψηφιακών 

αγορών" 

2ο μέρος "εξισορροπώντας συγκρίσιμες υπηρεσίες, όπως οι εφαρμογές άμεσης ανταλλαγής 

μηνυμάτων (IM)" 

3ο μέρος "με αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονται από τον τομέα των γενικών υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιών·" 

 
§ 62 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και με ατομικές κυρώσεις 

κατά των εργαζομένων που φέρουν την πραγματική ευθύνη για την παραβίαση του 

δικαίου του ανταγωνισμού από την επιχείρηση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 70 

1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική πλαίσιο της Επιτροπής για μια 

ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, 

και συμφωνεί με τις πέντε αλληλένδετες διαστάσεις πολιτικής αυτής της 

στρατηγικής·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι οι αποφάσεις για το ενεργειακό μείγμα υπόκεινται στην αρμοδιότητα 

των κρατών μελών·" 

 

ALDE: 

§ 150 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ανταγωνισμού» και "και, ειδικότερα, 

για την υπόθεση της τέως Επιτρόπου Ανταγωνισμού Neelie Kroes, η οποία, όχι μόνο 

ασκεί πιέσεις για την Uber, αλλά εμπλέκεται και στις αποκαλύψεις του Bahamas 

Leaks·» 

2ο μέρος "ανταγωνισμού" 

3ο μέρος "και, ειδικότερα, για την υπόθεση της τέως Επιτρόπου Ανταγωνισμού Neelie Kroes, 

η οποία, όχι μόνο ασκεί πιέσεις για την Uber, αλλά εμπλέκεται και στις αποκαλύψεις 

του Bahamas Leaks·" 
 

 

10. Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα 

Έκθεση: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 377, 226, 85 

2/ΟΚ - 113, 490, 87 

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 399, 245, 41 

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 582, 93, 14 

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 649, 6, 35 

Αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΜΔ 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 507, 124, 62 

Αιτιολογική σκέψη 

ΝΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 119, 349, 225 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 364, 171, 155 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Βουλευτές: Αιτιολογική σκέψη ΜΔ, § 44, 59, 64 

ALDE: § 17 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Βουλευτές: Αιτιολογικές σκέψεις ΛΑ, ΜΔ, §§ 7, 44, 59, 64 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Βουλευτές: 

Αιτιολογική σκέψη ΝΑ 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 17 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι οποίες καταγγέλλουν κακοποίηση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

Εισηγητής: 

Αιτιολογική σκέψη Β 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και την απότομη αύξηση της 

ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων και των γυναικών, " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και αποτελεί αιτία θανάτου 850 000 

ατόμων ετησίως" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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11. Προτεραιότητες για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της 

Γυναίκας 

Έκθεση: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1, στοιχείο δ) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 1, στοιχείο στ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 1, μετά το στοιχείο 

στ) 

7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 375, 276, 35 

2/ΟΚ + 364, 278, 36 

§ 1, στοιχείο ια) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 1, στοιχείο λ) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 1, μετά το στοιχείο 

λθ) 

1 EFDD OK - 133, 502, 51 

2 EFDD OK - 154, 495, 41 

3 EFDD OK - 167, 493, 29 

4 EFDD OK - 159, 499, 25 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Γ 

8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

OK + 379, 261, 45 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 371, 198, 74 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 7, 8 

EFDD: τροπολογίες 1, 2, 3, 4 
 



P8_PV(2017)02-14(VOT)_EL.docx 13 PE 600.406 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 1, στοιχείο στ) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 7 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και μέσω ενός διεθνούς ταμείου για 

τη χρηματοδότηση της πρόσβασης στον οικογενειακό προγραμματισμό και την 

ασφαλή και νόμιμη έκτρωση," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 1, στοιχείο δ) 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας 

για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 1, στοιχείο ια) 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 1, στοιχείο λ) 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταναστριών και προσφύγων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Οι τροπολογίες 5 και 6 ακυρώθηκαν. 

 


