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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. Υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών 

Έκθεση: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Θέμα  ΟΚ, κ.λπ.  Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-παρατηρήσεις   

μοναδική ψηφοφορία  ΟΚ  + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Υδράργυρος ***I 

Έκθεση: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

Προσωρινή συμφωνία  

Προσωρινή συμφωνία  103 επιτροπή  ΟΚ  + 663, 8, 28 

Δήλωση  104 επιτροπή   +  

Δήλωση  105 επιτροπή   +  

Σχέδιο νομοθετικής πράξης * 

Σύνολο του κειμένου  103 επιτροπή   ↓  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-58 

62-102 

επιτροπή   ↓  

Άρθρο 10, § 1 103ΑΤ  επιτροπή   ↓  

106 EFDD ΟΚ  ↓  

59 επιτροπή   ↓  

Άρθρο 10, μετά την § 

1 

107 EFDD ΟΚ  ↓  

103ΑΤ  επιτροπή   ↓  

60 επιτροπή   ↓  

108 EFDD ΟΚ  ↓  

103ΑΤ  επιτροπή   ↓  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

61 επιτροπή   ↓  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  ΟΚ  ↓  

 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

EFDD: τροπολογίες 106, 107, 108 
 

Διάφορα : 

Οι τροπολογίες 109-111 ακυρώνονται. 

* Μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 

χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να προτείνουν να προχωρήσει το Σώμα στην ψηφοφορία επί 

των τροπολογιών στο σχέδιο νομοθετικής πράξης. Το Σώμα ψηφίζει επί μιας τέτοιας 

πρότασης, εφόσον κατατεθεί (άρθρο 59 παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισμού) 
 

 

 

3. Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της 

μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων***I 

Έκθεση: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

Προσωρινή συμφωνία  32 επιτροπή  ΟΚ  + 646, 39, 13 

 

 

Διάφορα : 
 

Η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή στις 8 Ιουλίου 2015 για διοργανικές διαπραγματεύσεις. 
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4. Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων ***I 

Έκθεση: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής   

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής   

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

ΟΚ  - 123, 562, 14 

Προσωρινή συμφωνία  

Προσωρινή συμφωνία  107 επιτροπή  ΟΚ  + 491, 178, 28 

Κοινή δήλωση  108 

αναθ. 

επιτροπή   +  

Σχέδιο νομοθετικής πράξης  * 

Σύνολο του κειμένου  107 επιτροπή   ↓  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

επιτροπή   
↓ 

 

Άρθρο 2, § 2 41 επιτροπή   
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

Άρθρο 4, § 1 141 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

Άρθρο 4, § 2 107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

43 επιτροπή   
↓ 

 

130 EFDD ΟΚ  
↓ 

 

Άρθρο 4, § 2, μετά την 

§ 4 

142 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

Άρθρο 5, § 1, 

εισαγωγή 

121 EFDD  
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

Άρθρο 5, § 2, § 1 107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

143 άνω των 38 

βουλευτών  

 
↓ 

 

56 επιτροπή   
↓ 

 

Άρθρο 5, § 3 107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

Άρθρο 5 β 107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

Άρθρο 6 136Δ EFDD ΟΚ  
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

Άρθρο 6, § 3 107ΑΤ  επιτροπή   
↓ 

 

61 επιτροπή   
↓ 

 

62 επιτροπή   
↓ 

 

63 επιτροπή   
↓ 

 

Άρθρο 6, μετά την § 3 144 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

145 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

148 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

Άρθρο 7 149 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

64-65 επιτροπή   
↓ 

 

Άρθρο 10 107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

150 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

67 επιτροπή   
↓ 

 

Άρθρο 10 β, § 2 153 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

38+Βουλευτές 

 
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή   
↓ 

 

Άρθρο 10 β, § 3 107ΑΤ  επιτροπή   
↓ 

 

154 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

Άρθρο 10 γ 75 επιτροπή   
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

Άρθρο 12, § 2 156 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

81 επιτροπή   
↓ 

 

Άρθρο 13, § 4 84 επιτροπή   
↓ 

 

157 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

Άρθρο 13 α 131 EFDD  
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

86 επιτροπή   
↓ 

 

Άρθρο 16 α 146 EFDD ΟΚ  
↓ 

 

88 επιτροπή   
↓ 

 

Άρθρο 17 114 ALDE  
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

89 επιτροπή   
↓ 

 

Παράρτημα I, μέρος 

II, κατηγορία A  

133Δ EFDD ΟΚ  
↓ 

 

Παράρτημα I, μέρος 

II, κατηγορία A, § 6 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

158 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

91= 

115= 

επιτροπή 

ALDE 

 
↓ 

 

Παράρτημα I, μέρος 

II, κατηγορία A, μετά 

την § 6 

92 επιτροπή   
↓ 

 

159 άνω των 38 

βουλευτών  

 
↓ 

 

Παράρτημα I, μέρος 

II, κατηγορία A, § 7 

107ΑΤ  επιτροπή   
↓ 

 

93+94 επιτροπή   
↓ 

 

160 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

Παράρτημα I, μέρος 

II, κατηγορία A , § 8 

107ΑΤ  επιτροπή   
↓ 

 

95 επιτροπή   
↓ 

 

Παράρτημα I, μέρος 

II, κατηγορία B, § 7 

147Δ EFDD ΟΚ  
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

161 άνω των 38 

βουλευτών 

ΟΚ  
↓ 

 

Παράρτημα I, μέρος 

II, κατηγορία Γ, § 5 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

162 άνω των 38 

βουλευτών 

ΟΚ  
↓ 

 

99 επιτροπή   
↓ 

 

Παράρτημα I, μέρος 

II, κατηγορία Γ, § 6 

117Δ= 

163Δ= 

100Δ= 

ALDE 

άνω των 38 

βουλευτών 

επιτροπή  

ΟΚ  
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

Παράρτημα I, μέρος 

II, κατηγορία Δ 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

Παράρτημα I, μέρος 

III 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

164 άνω των 38 

βουλευτών 

ΟΚ  
↓ 

 

Αιτιολογική σκέψη 4 9 επιτροπή   
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

Αιτιολογική σκέψη  5 124Δ EFDD ΟΚ  
↓ 

 

10 επιτροπή   
↓ 

 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 7 

16 επιτροπή   
↓ 

 

137 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

Αιτιολογική σκέψη 8 125 EFDD  
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

18 επιτροπή   
↓ 

 

Αιτιολογική σκέψη 9 126Δ EFDD ΟΚ  
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

138 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

139 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

Αιτιολογική σκέψη 10 107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

127 EFDD ΟΚ  
↓ 

 

20 επιτροπή   
↓ 

 

Αιτιολογική σκέψη 12 107ΑΤ  επιτροπή   
↓ 

 

22 επιτροπή   
↓ 

 

§ αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  
↓ 

 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 13 

140 άνω των 38 

βουλευτών 

 
↓ 

 

Αιτιολογική σκέψη 14 107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

128 EFDD ΟΚ  
↓ 

 

25 επιτροπή   
↓ 

 

Αιτιολογική σκέψη 17 110 EFDD  
↓ 

 

107ΑΤ  επιτροπή  ΟΚ  
↓ 

 

Ψηφοφορία : πρόταση της Επιτροπής  ΟΚ  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

EFDD: τροπολογίες 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: τροπολογίες 94, 107, 109, 122, 160, 164 

άνω των 38 

βουλευτών: 

Παράρτημα I, μέρος II, κατηγορία A, σημείο 8 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

άνω των 38 

βουλευτών: 

τροπολογία 107ΑΤ : Άρθρο 5, παράγραφος 3, Άρθρο 6, παράγραφος 3, Παράρτημα 

I, μέρος II, κατηγορία A, § 7   

Παράρτημα I, μέρος II, κατηγορία A, § 8 

ALDE: τροπολογία 107ΑΤ : Αιτιολογική σκέψη 14, Άρθρο 5, § 3, Άρθρο 5 β  

Πρόταση της Επιτροπής : Αιτιολογική σκέψη 12 και άρθρο 6, § 3 (τροπολογία 63) 
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Διάφορα  : 

Οι τροπολογίες 111, 112, 132, 134, 135 ακυρώνονται. 

* Μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 

χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να προτείνουν να προχωρήσει το Σώμα στην ψηφοφορία επί 

των τροπολογιών στο σχέδιο νομοθετικής πράξης. Το Σώμα ψηφίζει επί μιας τέτοιας 

πρότασης, εφόσον κατατεθεί (άρθρο 59 παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού). 
 

 

5. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού***I 

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής   

34 ENF  -  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

επιτροπή   +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστές ψηφοφορίες 

11 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

20 επιτροπή  χ.ψ. +  

25 επιτροπή  χ.ψ. +  

26 επιτροπή  χ.ψ./ΗΨ - 214, 479, 2 

33 επιτροπή  χ.ψ. +  

Ψηφοφορία : πρόταση της Επιτροπής  ΟΚ  + 624, 67, 6 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

PPE: τροπολογία 26 

ENF: τροπολογίες 20, 25, 33 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

τροπολογία 11 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο να 

εξασφαλίζεται ότι η μεταφορά των αποβλήτων συνάδει με τις αρχές και τις 

απαιτήσεις της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ιδίως δε με τις αρχές της 

εγγύτητας, της προτεραιότητας στην αξιοποίηση και της αυτάρκειας" και " Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η 

παράνομη μεταφορά αποβλήτων." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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6. Απόβλητα ***I 

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 



P8_PV-(2017)03-14(VOT)_EL.docx 13 PE 601.334 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής   

243 ENF  -  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

επιτροπή   +  

7 επιτροπή  ψ.τμ.   
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστές ψηφοφορίες 

1 +  

2 +  

14 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

15 επιτροπή  χ.ψ. +  

32 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

35 επιτροπή  χ.ψ. +  

38 επιτροπή  χ.ψ./ΗΨ - 294, 376, 25 

39 επιτροπή  χ.ψ. +  

82 επιτροπή  χ.ψ. +  

98 επιτροπή  χ.ψ. +  

100 επιτροπή  χ.ψ. -  

104 επιτροπή  χ.ψ. +  

106 επιτροπή  χ.ψ. -  

107 επιτροπή  χ.ψ. +  

120 επιτροπή  χ.ψ. +  

122 επιτροπή  χ.ψ. +  

123 επιτροπή  χ.ψ. +  

127 επιτροπή  χ.ψ. +  

145 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

146 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

163 επιτροπή  χ.ψ. -  

166 επιτροπή  χ.ψ. +  

169 επιτροπή  ψ.τμ.   

1/ΟΚ  + 596, 91, 11 

2/ΟΚ  + 351, 329, 13 

174 επιτροπή  χ.ψ. +  

198 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

212 επιτροπή  χ.ψ. +  

213 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

221 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

231 επιτροπή  χ.ψ. +  

Άρθρο 3, σημείο 1 α 247 ENF  -  

Άρθρο 3, σημείο 1 α, 

πρώτη υπο-§, στοιχείο 

α 

81ΑΤ  επιτροπή   +  

Άρθρο 3, σημείο 1 α, 

πρώτη υπο-§, στοιχείο 

β 

81ΑΤ  επιτροπή  ΗΨ + 353, 334, 10 

251 PPE ΟΚ  ↓  



P8_PV-(2017)03-14(VOT)_EL.docx 16 PE 601.334 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

Άρθρο 3, σημείο 1 α, 

μετά τη δεύτερη υπο-§ 

81ΑΤ  επιτροπή   +  

Άρθρο 3, σημείο 20,  

μετά το στοιχείο δ 

235 Verts/ALE  -  

Άρθρο 8 α 252Δ ECR ΟΚ  - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

επιτροπή   +  

138 επιτροπή   -  

Άρθρο 9, § 1, μετά την 

περίπτωση 4 

239 EFDD ΟΚ  - 121, 532, 46 

240 EFDD ΟΚ  - 118, 547, 31 

Άρθρο 9, μετά την § 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Άρθρο 9 β 155 επιτροπή  ΟΚ  + 599, 91, 8 

Άρθρο 11 β 248 ENF  -  

183-

185 

επιτροπή   +  

Άρθρο 22, § 1, υπο § 2 237 Verts/ALE  +  

200 επιτροπή   ↓  

Άρθρο 22, μετά την § 

2 

238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

Άρθρο 38, § 1 249Δ ENF  -  

224 επιτροπή   +  

Πριν από το 

παράρτημα I 

241 EFDD ΟΚ  - 280, 398, 20 

234 επιτροπή  χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 6 244 ENF  -  

18 επιτροπή   +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

Αιτιολογική σκέψη 12 245Δ ENF  -  

36 επιτροπή   +  

Αιτιολογική σκέψη 14 42 επιτροπή  ΗΨ + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

Αιτιολογική σκέψη 19 246Δ ENF  -  

Ψηφοφορία : πρόταση της Επιτροπής  ΟΚ  + 576, 95, 27 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

PPE: τροπολογίες 169, 251 

ENF: τροπολογία 155 

EFDD: τροπολογίες 239, 240 και 241, Άρθρο 8α 

ECR, Verts/ALE: τροπολογίες 169, 252 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

ENF: τροπολογία 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 

231, 234 

S&D: τροπολογίες 100, 106, 163 

PPE: τροπολογίες 38, 138 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 221 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δ) υποβάλλει συνολική αναθεώρηση της 

ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, με στόχο τη 

διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ώστε να καλυφθούν όλες οι βασικές 

κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων μη ενεργειακών 

προϊόντων, και σταδιακά να συμπεριληφθούν όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά 

αποδοτικής χρήσης των πόρων στις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό 

προϊόντων και να προσαρμοστούν οι διατάξεις οικολογικής επισήμανσης.»·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ENF: 

τροπολογία 14 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τα εμπορικά και τα βιομηχανικά 

απόβλητα," και "και τα απόβλητα τροφίμων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 32 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να επιδιώκουν την αποσύνδεσή της 

από την οικονομική ανάπτυξη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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τροπολογία 145 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "β) αποσύνδεση της παραγωγής 

αποβλήτων από την οικονομική ανάπτυξη·" και : "δ) ενωσιακός στόχος για τη 

μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% έως το 2025 και κατά 50% έως το 2030 

σε σύγκριση με την τιμή βάσης του 2014·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 146 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μειώνουν τη συνολική δημιουργία 

αποβλήτων τροφίμων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 198 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στην πηγή τους" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 213 

1ο μέρος "Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσιεύει ανά διετία έκθεση η οποία 

περιλαμβάνει ανασκόπηση της προόδου που σημειώνεται στην ολοκλήρωση και την 

εφαρμογή των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και της 

προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τους στόχους των προγραμμάτων 

πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων για κάθε κράτος μέλος και για την Ένωση 

στο σύνολό της," 

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων της αποσύνδεσης της δημιουργίας αποβλήτων από την 

οικονομική ανάπτυξη και της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.»" 

 

Verts/ALE: 

τροπολογία 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την προώθηση της διάδοσης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ECR, PPE: 

τροπολογία 169 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "70%" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 
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7. Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I 

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής   

47 ENF  -  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

επιτροπή   +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστές ψηφοφορίες 

29 επιτροπή  ΟΚ  + 392, 287, 17 

41 επιτροπή  χ.ψ. +  

Άρθρο 1, πριν από την 

§ 1 

22 επιτροπή   -  

52 

αναθ. 

PPE  +  

Άρθρο 5, μετά την § 6 50 GUE/NGL ΗΨ - 108, 585, 4 

Άρθρο 5α 49Δ ENF  -  

35 επιτροπή   +  

36 επιτροπή   +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 1 

51 PPE  +  

4 επιτροπή   ↓  

Αιτιολογική σκέψη 9 48Δ ENF  -  

16 επιτροπή   +  

Ψηφοφορία : πρόταση της Επιτροπής  ΟΚ  + 583, 95, 18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  τροπολογία 29 

ENF:                              τροπολογία 47 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

ENF: τροπολογία 41 
 

 

8. Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας***I 

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Vote Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής   

86 ENF  -  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

επιτροπή   +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστές ψηφοφορίες 

3 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

21 επιτροπή  χ.ψ. +  

27 επιτροπή  χ.ψ. -  

39 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

40 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

50 επιτροπή  ψ.τμ.   

1/ΟΚ  + 599, 45, 54 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Vote Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

2/ΟΚ  + 358, 304, 31 

51 επιτροπή  ψ.τμ.   

1/ΟΚ  + 597, 48, 55 

2/ΟΚ  + 360, 309, 25 

52 επιτροπή  ψ.τμ.   

1/ΟΚ  + 632, 41, 26 

2/ΟΚ  + 361, 304, 28 

53 επιτροπή  ψ.τμ.   

1/ΟΚ  + 621, 51, 25 

2/ΟΚ  + 359, 300, 28 

57 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

68 επιτροπή  ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Άρθρο 4, § 1, μετά το 

εδάφιο 2 

85 Verts/ALE ΟΚ  - 333, 343, 23 

Άρθρο 6 β 88S ENF  -  

65-66 επιτροπή   +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 5 

89 PPE  +  

19 επιτροπή   ↓  

Αιτιολογική σκέψη 13 87Δ ENF  -  

Ψηφοφορία : πρόταση της Επιτροπής  ΟΚ  + 582, 88, 28 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

ECR: τροπολογίες 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: τροπολογία 85 

ENF: τροπολογία 86 

PPE: τροπολογίες 50, 51 (2ο μέρος), 52, 53 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

S&D: τροπολογία 27 

ENF: τροπολογία 21 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR, PPE: 

τροπολογία 50 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "70%" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
τροπολογία 51 

1ο μέρος εισαγωγή 

2ο μέρος σημεία i) έως vi) 

 
τροπολογία 52 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "80%" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
τροπολογία 53 

1ο μέρος εισαγωγή 

2ο μέρος σημεία i) έως iv) + διαγραφή του σημείου v) 

 

S&D: 

τροπολογία 68 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ή συνδυασμό τους, από υπολειμματικά 

απόβλητα·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

Verts/ALE: 

τροπολογία 3 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την προώθηση της διάδοσης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ENF: 

τροπολογία 39 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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τροπολογία 40 

1ο μέρος "Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής 

επίπτωσης των συσκευασιών, και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πρόληψης 

των αποβλήτων που καθορίζονται στην παράγραφο -1 του άρθρου 9 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τη διευρυμένη ευθύνη του 

παραγωγού, όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 1, και 

κίνητρα για την αποδοχή επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών. Τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν μέτρα για να επιτευχθεί σταθερή μείωση της κατανάλωσης μη 

ανακυκλώσιμων συσκευασιών και τον περιορισμό των υπερβολικών συσκευασιών. 

Τα μέτρα αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αναλαμβάνουν και άλλες δράσεις οι οποίες 

εγκρίνονται σε συνεννόηση με τους οικονομικούς παράγοντες και με οργανώσεις 

καταναλωτών και προστασίας του περιβάλλοντος, και σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνονται εντός των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη. Αυτά τα μέτρα 

είναι σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1." 

2ο μέρος "Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επαρκή οικονομικά και άλλα μέσα ώστε να 

προσφέρουν κίνητρα για την εφαρμογή της ιεραρχίας των αποβλήτων. Στα εν λόγω 

μέσα και μέτρα μπορεί να περιλαμβάνονται εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα 

IVα της οδηγίας 2008/98/ΕΚ." 

 
τροπολογία 57 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από το στοιχείο β) 

2ο μέρος Στοιχείο β) 
 

9. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 

Έκθεση: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

§ 4 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ  - 305, 368, 20 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 340, 331, 15 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 357, 313, 20 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

§ 7 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ  + 324, 302, 69 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ./ΗΨ + 354, 318, 15 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 339, 305, 44 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ  + 597, 40, 59 

2/ΟΚ  + 426, 221, 35 

3/ΟΚ  + 370, 286, 34 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

§ 25 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ  + 568, 60, 66 

2/ΟΚ  + 530, 112, 40 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ  + 526, 127, 40 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ  + 462, 154, 69 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 42 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D ΟΚ  + 428, 221, 44 

§ αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ  ↓  

2/ΟΚ  ↓  

3/ΟΚ  ↓  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

4/ΟΚ  ↓  

§ 47 2 ECR ΟΚ  - 216, 408, 67 

§ αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  + 454, 125, 100 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  + 471, 160, 57 

§ 60 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  + 356, 273, 54 

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Κ § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Λ § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 323, 328, 37 

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΔ 

§ αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  + 388, 255, 51 

Ψηφοφορία : ψήφισμα (σύνολο του κειμένου ) ΟΚ  + 369, 188, 133 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

PPE: Αιτιολογική σκέψη AH, § 46 (3ο μέρος), τροπολογία 1 

ECR: τροπολογία 2 

S&D: §§ 15 (2ο μέρος), 22, 31, 33 (2ο μέρος), 46, 48, 60, Αιτιολογική σκέψη AH 

Verts/ALE: §§ 4 (2ο μέρος), 22 (3ο μέρος), 31 (2ο μέρος), 33 (2ο μέρος), 38 (2ο μέρος), 46, 48, 

50, 60, Αιτιολογική σκέψη AH 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

PPE: Αιτιολογικές σκέψεις Κ, ΛΔ, §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 

αντιστοιχούσε σε 64,5%, το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, αλλά συνέχισε 

να είναι πολύ χαμηλότερο από το ποσοστό των ανδρών, το οποίο ανήλθε σε 

75,6%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, οι γυναίκες έχουν τέσσερις φορές 

περισσότερες πιθανότητες να δεχτούν να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης και να παραμείνουν σε αυτό το καθεστώς, συχνά χωρίς να το θέλουν·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι παραμένουν φτωχοί παρόλο που εργάζονται, 

ιδίως στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, την 

Πορτογαλία και τη Σλοβακία·" 

 
Αιτιολογική σκέψη AD 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση των συνθηκών στις οποίες ζουν ορισμένες 

ομάδες γυναικών, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν σωρεία ποικίλων δυσκολιών και 

κινδύνων καθώς και πολλαπλές διακρίσεις," 

2ο μέρος "και ειδικότερα οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες με εξαρτώμενα άτομα υπ’ 

ευθύνη τους, οι γυναίκες προχωρημένης ηλικίας, οι γυναίκες που ανήκουν σε 

μειονότητες, οι γυναίκες μετανάστριες, πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, οι γυναίκες 

με ελάχιστη ή καθόλου μόρφωση, οι γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας λόγω 

φύλου, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜ, κ.λπ." 

 
§ 4 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε καλύτερη αξιολόγηση και στη λήψη μέτρων 

για την εξουδετέρωση του αντίκτυπου των περικοπών των δημοσίων δαπανών οι 

οποίες έχουν αρνητική επίδραση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα 

των φύλων στα κράτη μέλη της ΕΕ·" 

2ο μέρος "αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι οι πολιτικές λιτότητας συμβάλλουν στην 

δραστική επιβράδυνση της επίτευξης ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και στη 

συνακόλουθη περιθωριοποίηση των γυναικών στον τομέα της κοινωνίας και της 

εργασίας·" 

 
§ 5 

1ο μέρος "θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν ενσωματώθηκε η διάσταση της ισότητας των 

φύλων στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ζητεί να συμπεριληφθούν σε αυτήν σε 

ευρύτερη κλίμακα και σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία ενσωμάτωσης της διάστασης 

του φύλου, με σκοπό την αντιμετώπιση των δομικών αιτίων της φτώχειας των 

γυναικών," 

2ο μέρος "ιδίως στη διαδικασία διαμόρφωσης των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και να συμπεριληφθούν στην ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης συγκεκριμένες πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μείωση 

των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων·" 

 
§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως όσον αφορά τις ηλικιωμένες και 

τις μόνες μητέρες, τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία λόγω φύλου, τις γυναίκες με 

αναπηρίες, τις μετανάστριες, τις αιτούσες άσυλο και τις γυναίκες πρόσφυγες, καθώς 

και τις γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 7 

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

διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 15 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να παρουσιάσει μια 

φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για 

την εξισορρόπηση της εργασιακής και της προσωπικής ζωής ως μέρος του 

προγράμματος εργασιών της Επιτροπής 2017, που να λαμβάνει υπόψη της τον 

εξαγγελθέντα ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων," 

2ο μέρος " και να συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά με την άδεια 

μητρότητας και τη γονική άδεια και τις προτάσεις οδηγιών για την άδεια πατρότητας 

και την άδεια των ατόμων που παρέχουν φροντίδα, ενθαρρύνοντας την ισότιμη 

χρήση ρυθμίσεων άδειας από άνδρες και γυναίκες σε όλες τις κατηγορίες 

εργαζομένων" 

 
§ 19 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ενθαρρύνει την Πορτογαλία, τις Κάτω 

Χώρες, το Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Εσθονία να 

εκπληρώσουν τον άλλο στόχο και καλεί την Πολωνία, την Κροατία και τη 

Ρουμανία, οι οποίες απέχουν πολύ από την επίτευξη και των δύο στόχων, να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους ως προς την παροχή επίσημης παιδικής φροντίδας 

προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της 

επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 20 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προς την Επιτροπή και" και à 

"ευρωπαϊκής" (NB. DG TRAD - In EN: 1st reference to the word "European") 

2ο μέρος "προς την Επιτροπή και" 

3ο μέρος "ευρωπαϊκής" (NB. DG TRAD - In EN: 1st reference to the word "European") 

 
§ 22 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και της εργασίας ίσης αξίας" et de: " να 

ζητήσουν από τις εταιρείες να θεσπίσουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό των 

μισθολογικών διαφορών" 

2ο μέρος "και της εργασίας ίσης αξίας" 

3ο μέρος "και να ζητήσουν από τις εταιρείες να θεσπίσουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό 

των μισθολογικών διαφορών·" 

 
§ 23 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κρίνει ότι αποτελεί επείγον ζήτημα η 

ανάπτυξη ενός ορισμού της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και της 

εργασίας ίσης αξίας σε επίπεδο ΕΕ·" 

2ο μέρος "κρίνει ότι αποτελεί επείγον ζήτημα η ανάπτυξη ενός ορισμού της αρχής της ίσης 

αμοιβής για ίση εργασία και της εργασίας ίσης αξίας σε επίπεδο ΕΕ·" 
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§ 24 

1ο μέρος " καταδικάζει την αύξηση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων σε 

περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη· " 

2ο μέρος "ενθαρρύνει την Κύπρο, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες να μειώσουν τη διαφορά 

των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία αντιστοιχεί σε σχεδόν 

50%· καλεί τη Μάλτα, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την 

Ιταλία και την Αυστρία να κλείσουν την ψαλίδα στη συνταξιοδοτική κάλυψη μεταξύ 

των φύλων, καθώς το 11%-36% των γυναικών στις εν λόγω χώρες δεν έχουν 

πρόσβαση σε σύνταξη·" 

 
§ 25 

1ο μέρος "συγχαίρει την κυβέρνηση της Σουηδίας για την επίτευξη ίσης εκπροσώπησης των 

φύλων και τη Σλοβενία και τη Γαλλία για την επίτευξη εικονικής ισοτιμίας και 

ενθαρρύνει την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα, οι οποίες σχημάτισαν 

κυβερνήσεις χωρίς καμία γυναίκα, να διασφαλίσουν την επαρκή εκπροσώπηση των 

γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων·" 

2ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ισότητα των φύλων στα υψηλά 

αξιώματα των κυβερνήσεων, των οργάνων και των δημόσιων οργανισμών τους, 

καθώς και στους εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη 

εκπροσώπηση στους δήμους, στα περιφερειακά και εθνικά κοινοβούλια και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατάλληλη νομοθετική 

δράση μπορεί να προκαλέσει ταχεία αλλαγή στην ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο 

φύλων στην πολιτικό τομέα· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής η οποία 

επισημαίνει ότι για να είναι αποτελεσματικές οι ποσοστώσεις πρέπει να 

συνοδεύονται από κανόνες σχετικά με τη σειρά των καταλόγων υποψηφίων και τις 

κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης·" 

 
§ 31 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί από το Συμβούλιο να 

ενεργοποιήσει τη ρήτρα παρέκτασης εκδίδοντας ομόφωνη απόφαση για την 

προσθήκη της βίας λόγω φύλου στους τομείς εγκληματικότητας που παρατίθενται 

στο άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 33 

1ο μέρος "χαιρετίζει την πρόοδο που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη με την υπογραφή της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε διεθνές 

επίπεδο· ζητεί δε επιτακτικά από τα 14 κράτη μέλη που δεν την έχουν επικυρώσει 

ακόμη να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 

του Μαρτίου του 2016 για την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επισπεύσουν τις 

διαπραγματεύσεις για την υπογραφή και σύναψη της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης και τάσσεται υπέρ της προσχώρησης σε αυτήν χωρίς 

επιφυλάξεις και σε ευρεία βάση· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να συμπεριλάβει 

ορισμό της βίας λόγω φύλου σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/29/ΕΕ και 

να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου," 

2ο μέρος "η οποία θα πρέπει να περιέχει μία δεσμευτική νομοθετική πράξη·" 
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§ 38 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν μέτρα για την προστασία 

των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ από την παρενόχληση στον τόπο εργασίας·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για την 

καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας 

μέσω του ποινικού δικαίου(45), προκειμένου να συμπεριληφθούν ο σεξισμός, τα 

εγκλήματα λόγω προκατάληψης και οι πρακτικές υποκίνησης μίσους για λόγους 

σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών του 

φύλου·" 

 
§ 42 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "άμεσο" και "και της άμεσης 

αναγνώρισης της ταυτότητας του φύλου κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου 

ως μέτρου πρόληψης της βίας" 

2ο μέρος "άμεσο" 

3ο μέρος "και της άμεσης αναγνώρισης της ταυτότητας του φύλου κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών ασύλου ως μέτρου πρόληψης της βίας" 

 
§ 46 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο της σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής τους υγείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων" 

2ο μέρος "ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την εύκολη πρόσβαση των 

γυναικών σε εθελούσιο οικογενειακό προγραμματισμό και στο πλήρες φάσμα των 

υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων της 

αντισύλληψης·" 

3ο μέρος "και της άμβλωσης" 

4ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν δημόσιες δράσεις 

ευαισθητοποίησης με σκοπό να αποκτήσουν οι άνδρες και οι γυναίκες πλήρη 

επίγνωση των δικαιωμάτων και των ευθυνών τους σε σεξουαλικά και 

αναπαραγωγικά ζητήματα·" 
 

 

10. Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 

την παροχή αυτών 

Έκθεση: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

§ 10 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  + 470, 147, 69 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

§ 34 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  + 381, 258, 46 

§ 38 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 343, 333, 17 

Αιτιολογική αναφορά 

8 

§ αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ  + 573, 73, 42 

2/ΟΚ  + 392, 223, 68 

Αιτιολογική αναφορά 

15 

§ αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  + 401, 252, 32 

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  + 390, 259, 43 

Ψηφοφορία : ψήφισμα (σύνολο του κειμένου ) ΟΚ  + 499, 104, 81 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

S&D: Αιτιολογικές αναφορές 8, 15, §§ 10, 34, Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

PPE: Αιτιολογική αναφορά 15, αιτιολογικές σκέψεις Θ, Ι, ΙΒ, §§ 10, 34 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

Αιτιολογική αναφορά 8 

1ο μέρος "έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 

(σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)," 

2ο μέρος "και το άρθρο 3 αυτής, στο οποίο ορίζεται το «φύλο» ως «οι κοινωνικά δομημένοι 

ρόλοι, οι συμπεριφορές, οι δραστηριότητες και οι ιδιότητες τις οποίες μια δεδομένη 

κοινωνία θεωρεί προσήκουσες για τις γυναίκες και τους άνδρες»," 

 

§ 23 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε δωρεάν δημόσιες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 38 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 

§ 39 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου  εκτός από τις λέξεις: "σε συνδυασμό με αποτρεπτικές 

κυρώσεις" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

11. Χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 

Έκθεση: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

§ 13 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 282, 380, 25 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

2/ΟΚ  + 453, 172, 56 

§ 52 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  - 327, 333, 22 

§ 55 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ  + 480, 116, 87 

Μετά την § 55 2 άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ  + 430, 179, 67 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ  + 425, 176, 78 

3/ΟΚ  + 407, 203, 59 

§ 62 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ  + 356, 289, 40 

3/ΟΚ  + 440, 170, 73 

§ 67 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  - 325, 328, 25 

§ 69 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 78 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ  + 609, 50, 24 

2/ΟΚ  + 352, 306, 16 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

§ 79 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  - 310, 318, 56 

§ 80 1 εισηγητής ΟΚ  + 332, 305, 51 

§ αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ  ↓  

Ψηφοφορία : ψήφισμα (σύνολο του κειμένου ) ΟΚ  + 437, 166, 80 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

ECR: τροπολογία 1 

PPE: τροπολογία 2 

άνω των 76 

βουλευτών 

§§ 35 (2ο μέρος), 55 (2ο μέρος), 56 (2ο μέρος), 79, 80 

Verts/ALE: τροπολογία 2, §§ 52, 67, 56 (3ο μέρος), 62 (2ο και 3ο μέρος μέρος) 

S&D: §§ 67, 78, τροπολογία 2 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

άνω των 76 

βουλευτών 

§§ 13, 52, 67, 79, 80, 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

άνω των 76 βουλευτών 

§ 20 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου  εκτός από τις λέξεις: "η μη αμειβόμενη εργασία είναι 

σημαντικό στοιχείο της οικονομικής αποδοτικότητας και ότι " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 17 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 

§ 35 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου  εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 

και αναπαραγωγικής υγείας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 55 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου  εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 

στην αντισύλληψη, στην αντισύλληψη έκτακτης ανάγκης και σε υπηρεσίες 

αμβλώσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 56 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου  εκτός από τις λέξεις: "σε σχέση με την σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα" και " όπως οι γυναίκες, που έχουν υποστεί 

βία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βία, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και άλλες 

ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, περιλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ " 

2ο μέρος " σε σχέση με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα " 

3ο μέρος "όπως οι γυναίκες, που έχουν υποστεί βία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 

βία, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, 

περιλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ" 

 

§ 62 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου  εκτός από τις λέξεις: "μεταναστριών" και "και των ΛΟΑΜΔ" 

2ο μέρος "μεταναστριών" 

3ο μέρος "και των ΛΟΑΜΔ" 

 

§ 69 

1ο μέρος "θεωρεί την ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 6,17 δισ. ευρώ στο τρέχον ΠΔΠ για 

την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων ως 

πρώτο βήμα," 

2ο μέρος "και ζητεί να αυξηθεί το ποσό αυτό στο επόμενο ΠΔΠ" 

 

§ 78 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την τεράστια έλλειψη ισορροπίας των φύλων 

που παρατηρείται μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 

οποίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διαφορά από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 

επί του παρόντος αποτελείται από 28 άνδρες και μόνο τρεις γυναίκες (δύο λιγότερες 

απ’ ό, τι στις αρχές του 2016)·" 

2ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο, από τώρα και έως ότου επιτευχθεί αποδεκτή ισορροπία, να 

προτείνει δύο υποψηφίους στο Κοινοβούλιο, μία γυναίκα και έναν άνδρα, για κάθε 

μελλοντικό διορισμό·" 
 

 

12. Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα 

Έκθεση: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

§ 3 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

§ 13 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία : ψήφισμα (σύνολο του κειμένου ) ΟΚ  + 561, 71, 49 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

άνω των 76 

βουλευτών 

§§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

άνω των 76 βουλευτών 

αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος των μαζικών δεδομένων αυξάνεται κατά 40% 

ανά έτος, επτά φορές ταχύτερα από ό,τι η αγορά των τεχνολογιών 

πληροφορικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση μεγάλων συνόλων 

δεδομένων που παράγονται από νέες τεχνολογίες προσφέρει πληροφορίες κρίσιμης 

σημασίας σε μεγάλες εταιρείες, γεγονός που επιφέρει πρωτοφανείς αλλαγές στον 

συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των πολιτών, των κυβερνήσεων και των ιδιωτικών 

φορέων·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η συγκέντρωση ισχύος στα χέρια εταιρειών ενδέχεται 

να έχει ως αποτέλεσμα την εδραίωση μονοπωλίων και καταχρηστικών πρακτικών 

και να έχει επιζήμιες επιπτώσεις στα δικαιώματα των καταναλωτών και στον θεμιτό 

ανταγωνισμό της αγοράς·" 

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμφέροντα του ατόμου και η προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να ελέγχονται ενδελεχέστερα στο πλαίσιο 

συγχωνεύσεων μαζικών δεδομένων·" 

 

αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση δεδομένων και οι αλγόριθμοι έχουν ολοένα και 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στις πληροφορίες που καθίστανται προσβάσιμες στους 

πολίτες·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη 

συνδέεται άμεσα με τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες κάθε 

κοινωνίας, καθώς και με την ανάγκη διαφύλαξης της πολυφωνίας των μέσων 

επικοινωνίας, όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας 

ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 

(11997D/PRO/09)·" 

 

§ 4 

1ο μέρος "τονίζει ότι η ελλιπής γνώση και κατανόηση των ατόμων σχετικά με τη φύση των 

μαζικών δεδομένων επιτρέπει τη χρήση προσωπικών πληροφοριών με μη 

προβλεπόμενους τρόπους·" 

2ο μέρος "σημειώνει ότι έχει εξαιρετική σημασία η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά 

με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ·" 

3ο μέρος "παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στον 

ψηφιακό γραμματισμό και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ψηφιακά 

δικαιώματα, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων 

των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών· υπογραμμίζει ότι αυτού του 

είδους η εκπαίδευση πρέπει να αφορά την κατανόηση των αρχών/της λογικής βάσει 

των οποίων λειτουργούν οι αλγόριθμοι και οι διαδικασίες αυτοματοποιημένης 

λήψης αποφάσεων, καθώς και του τρόπου ουσιαστικής ερμηνείας τους· σημειώνει 

επίσης την ανάγκη εκπαίδευσης για την προαγωγή της κατανόησης των σημείων 

συλλογής και του τρόπου συλλογής των ροών δεδομένων (δηλ. ιστοσυγκομιδή, 

συνδυασμός δεδομένων συνεχούς ροής με δεδομένα από μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και συνδεδεμένες συσκευές και συγκέντρωσή αυτών των πληροφοριών 

σε μια νέα ροή δεδομένων)·" 
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§ 16 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η χρήση της πλήρους κρυπτογράφησης θα πρέπει επίσης να 

ενθαρρύνεται" 

2ο μέρος "και, όταν είναι αναγκαίο, να επιβάλλεται" 

3ο μέρος "σύμφωνα με την αρχή της προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού· συνιστά 

οποιοδήποτε σχετικό μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο να απαγορεύει ρητά στους 

παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης, στους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών 

και σε όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς (σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας) να επιτρέπουν ή να διευκολύνουν τυχόν μη εξουσιοδοτημένη κρυφή 

πρόσβαση·" 

 

§ 31 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι, λόγω του παρεμβατικού χαρακτήρα των αποφάσεων και των 

μέτρων που λαμβάνονται από τις αρχές επιβολής του νόμου —μεταξύ άλλων μέσω 

της επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων— στη ζωή και τα δικαιώματα των 

πολιτών, μέγιστη προσοχή απαιτείται για την αποτροπή των παράνομων διακρίσεων 

και τη στόχευση ορισμένων μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων που 

προσδιορίζονται βάσει φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 

προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, 

ηλικίας, φύλου, έκφρασης ή ταυτότητας φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, 

καθεστώτος διαμονής, κατάστασης υγείας ή της ιδιότητας μέλους εθνικής 

μειονότητας " 

2ο μέρος "η οποία υφίσταται συχνά την κατάρτιση εθνοτικού προφίλ ή εντονότερη 

αστυνόμευση, καθώς και ατόμων που τυχαίνει να καθορίζονται από ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά·" 

3ο μέρος "ζητεί τη δέουσα κατάρτιση των συλλεκτών δεδομένων πρώτης γραμμής και των 

χρηστών πληροφοριών που προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων·" 
 

 

13. Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών 

Έκθεση: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις   

Πρόταση ψηφίσματος 

αντικατάστασης 

1 PPE ΟΚ  - 235, 388, 62 

§ 34, μετά την 

περίπτωση 2 

3 άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ  + 356, 254, 71 

Αιτιολογική σκέψη H 2 εισηγητής  +  

Ψηφοφορία : ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

επιτροπή  AGRI 

ΟΚ  + 410, 205, 59 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 3 

 


