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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. Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0191/2017  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  
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2. Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0190/2017 

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

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 451, 73, 86 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  

 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

PPE: Τελική ψηφοφορία RC-B8-0190/2017 
 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

S&D: § 19 
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3. Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, 
B8-0225/2017, B8-0226/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

ECR: § 6 
 

 

4. Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017  

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, 
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B8-0188/2017, B8-0189/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0183/2017  

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

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE ΟΚ - 197, 371, 50 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

Verts/ALE: τροπολογία 1 
 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

ECR: § 15 
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

PPE: 

§ 27 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τους εταίρους για την εφαρμογή των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

μεταξύ άλλων με μέτρα ώστε να ενθαρρυνθούν περισσότερα κράτη να εγκρίνουν 

εθνικά σχέδια δράσης και να ενταχθούν στη ροή εργασίας των ομάδων εργασίας του 

ΟΗΕ και της Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα(OHCHR)·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη, περιλαμβανομένης της ΕΕ, να 

συμμετέχουν ενεργά και εποικοδομητικά στη διαμόρφωση, το συντομότερο δυνατό, 

ενός νομικώς δεσμευτικού μέσου για τη ρύθμιση, στο διεθνές δίκαιο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών εταιρειών και 

άλλων επιχειρήσεων με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση, την αποκατάσταση και 

την πρόσβαση σε αποζημίωση στις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· " 

 

PPE, ECR 

§ 12 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ταυτότητας φύλου", " και σεξουαλικού 

προσανατολισμού" και "συμπεριλαμβανομένου του νέου ανεξάρτητου 

εμπειρογνώμονα για την προστασία κατά της βίας και των διακρίσεων λόγω 

γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου·" 

2ο μέρος "ταυτότητας φύλου" 

3ο μέρος "και σεξουαλικού προσανατολισμού" 

4ο μέρος "συμπεριλαμβανομένου του νέου ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την προστασία 

κατά της βίας και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και 

ταυτότητας φύλου·" 

 
§ 23 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και να υποστηρίξει ενεργά το έργο της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες καθώς 

και πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες και 

τα προγράμματά του· ζητεί τη συνέχιση των υποστηρικτικών μέτρων για την 

ενίσχυση της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών και την εξάλειψη κάθε 

μορφής βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της βίας με βάση το φύλο· ζητεί επιμόνως από την ΕΕ να 

επιδιώξει διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες για την προαγωγή, την προστασία και την 

εκπλήρωση των δικαιωμάτων των γυναικών " 

2ο μέρος "και για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή τόσο της Πλατφόρμας Δράσης 

του Πεκίνου όσο και του Προγράμματος Δράσης της ICPD" 

3ο μέρος "και να παραμείνει δεσμευμένη στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα στο 

πλαίσιο αυτό·" 
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5. Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται 

από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου***I 

Έκθεση: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 156 επιτροπή ΟΚ + 558, 17, 45 

Κοινή δήλωση 157 επιτροπή  +  

 

Διάφορα: 

Η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή στις 20 Μαΐου 2015 για διοργανικές διαπραγματεύσεις. 
 

 

 

6. Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα 

της αλιείας ***I 

Έκθεση: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 118 επιτροπή ΟΚ + 535, 38, 48 

Σχέδιο νομοθετικής πράξης * 

Σύνολο του κειμένου 118 επιτροπή  ↓  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-117 επιτροπή  ↓  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ ↓  

 

* 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). 
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7. Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας 

και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας 

Έκθεση: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την αιτ. αναφ. 

13 

1 Εισηγητές  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική 

Έκθεση: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 334, 265, 20 

2/ΟΚ - 183, 414, 20 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 561, 43, 15 

2/ΟΚ + 301, 289, 27 

3/ΟΚ + 386, 212, 21 

§ 41 1 άνω των 76 

βουλευτών 

 -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 187, 287, 148 

Μετά την § 56 2 άνω των 76 

βουλευτών 

 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 483, 100, 37 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

Verts/ALE: §§ 13, 14, 41 
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Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

άνω των 76 

βουλευτών 

§§ 13, 41 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

άνω των 76 βουλευτών 

§ 13 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων που 

ελαττώνουν το κόστος της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, ώστε να 

αποθαρρυνθεί η εκμετάλλευση και χρήση των ορυκτών καυσίμων·" 

2ο μέρος " καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν στα διεθνή φόρα για την 

μελλοντική ολική απαγόρευση της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 

Αρκτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα·" 

 
§ 14 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να προωθήσει αυστηρά προληπτικά ρυθμιστικά πρότυπα στον τομέα 

της περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας σε ό,τι αφορά την εξερεύνηση, 

αναζήτηση και παραγωγή πετρελαίου διεθνώς·" 

2ο μέρος "ζητεί την απαγόρευση της εξόρυξης πετρελαίου στα παγωμένα ύδατα της Αρκτικής 

που ανήκουν σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ," 

3ο μέρος "και την προώθηση από πλευράς ΕΕ συγκρίσιμων προληπτικών προτύπων στο 

πλαίσιο του Αρκτικού Συμβουλίου και για τα παράκτια κράτη της Αρκτικής·" 
 

 

9. Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο  

Έκθεση: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

ΗΨ + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 40 9Δ GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE ΗΨ - 288, 302, 21 

Αιτιολογική σκέψη A 5 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 471, 98, 41 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 3 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ανάγκη", "ότι τμήμα της" και 

"εξωτερικών φορέων να" 

2ο μέρος "ανάγκη" 

3ο μέρος "ότι τμήμα της" 

4ο μέρος "εξωτερικών φορέων" 

 
§ 5 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 36 

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

(ΚΕΠΠΑ) 2016/1671 του Συμβουλίου για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων 

της ΕΕ κατά της Ρωσίας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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10. Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις 

Έκθεση: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 414, 156, 16 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 314, 271, 9 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 350, 235, 4 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 317, 249, 20 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 39 1 άνω των 76 

βουλευτών 

 -  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 299, 285, 6 

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη A § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 459, 53, 47 

 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

άνω των 76 

βουλευτών 

§§ 16, 23, 27, 43 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

άνω των 76 βουλευτών 

§ 20 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μέσω της χρήσης μεμονωμένων και 

προορατικών εργαλείων που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση στο σύνολο των 

εγγράφων που περιέχουν τα κοινοβουλευτικά αρχεία·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 32 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συνιστά επίσης στην Επιτροπή να 

επικεντρωθεί σε λύσεις ανοικτής πηγής που μπορούν να τεθούν εύκολα σε 

εφαρμογή στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 38 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί τις πολιτικές ομάδες στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να δημιουργήσουν 

περισσότερες ευκαιρίες για δημόσια συζήτηση και ηλεκτρονική συμμετοχή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 41 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προτείνει, για τον σκοπό αυτό, να 

εξεταστούν πιθανές τροποποιήσεις στο καταστατικό των ευρωπαϊκών πολιτικών 

κομμάτων, οι οποίες θα ρυθμίζουν και θα προωθούν τις διαδικασίες της ψηφιακής 

συμμετοχής" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι πολίτες αποστασιοποιούνται από τις 

πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και είναι μεγάλος ο κίνδυνος να 

αποστρέφονται οι πολίτες την πολιτική·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Ζ 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 


