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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. Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, 
B8-0251/2017 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0245/2017 

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

Πριν την § 1 4 GUE/NGL ΟΚ - 177, 290, 149 

Μετά την § 10 1 Verts/ALE  R  

Μετά την § 13 3 ECR ΗΨ - 249, 304, 71 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Ζ 

2 ECR  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 494, 39, 91 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

Αναβολή     284, 296, 22 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 4 

PPE: Τελική ψηφοφορία (RC-B8-0245/2017) 
 

Διάφορα: 

Ο Ian Duncan συνυπέγραψε επίσης την τροπολογία 1. 
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2. Λευκορωσία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, 
B8-0263/2017 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0253/2017 

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

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 500, 82, 48 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτιολογική σκέψη ΙΖ, § 16 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 16 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν διασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο προτύπων πυρηνικής ασφάλειας στον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό του 

Ostrovets" 

2ο μέρος "και κατά πόσον μια εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ δεν θα χρησιμοποιηθεί 

ενδεχομένως για τη χρηματοδότηση της πυρηνικής αυτής εγκατάστασης στη 

Λευκορωσία, και να αξιολογήσει αν μια τέτοια εγγύηση είναι σύμφωνη με τις 

κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ στη Ρωσική Ομοσπονδία·" 
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3. Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, 
B8-0262/2017, B8-0264/2017 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0252/2017 

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

§ 9 1 GUE/NGL ΟΚ + 372, 212, 45 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 557, 23, 45 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογία 1, τελική ψηφοφορία (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: τροπολογία 1 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ECR: 

§ 9 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε πληροφορίες σχετικά με τη 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συνδρομή και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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4. Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής ***I 

Έκθεση: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 21 επιτροπή ΟΚ + 549, 27, 50 

Σχέδιο νομοθετικής πράξης* 

Σύνολο του κειμένου 21 επιτροπή  ↓  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-20 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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5. Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 

θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του 

καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση αυτή: Ουκρανία ***I 

Έκθεση: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

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 

2 EFDD ΟΚ - 85, 520, 23 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 1 επιτροπή ΟΚ + 521, 75, 36 

Σχέδιο νομοθετικής πράξης* 

Σύνολο του κειμένου 1 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 2 
 

* 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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6. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0238/2017 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

(επιτροπή CULT) 

§ 3 9 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 6 10 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Μετά την § 6 1 GUE/NGL  -  

§ 7 11 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Μετά την § 14, τίτλος 

4 

12 Verts/ALE,  

S&D 

ΗΨ + 336, 247, 39 

§ 15 13 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 17 14 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

§ 19 15 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 20 16 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Μετά την § 20 17 Verts/ALE,  

S&D 

ΗΨ + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

19 Verts/ALE,  

S&D 

 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

§ 21 2 GUE/NGL  -  

§ 22 20 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Μετά την αιτιολογική 

αναφορά 5 

4 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

5 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Αιτιολογική αναφορά 

8 

3 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Μετά την αιτιολογική 

αναφορά 9 

6 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

7 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Αιτιολογική σκέψη E 8 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

 

 

7. Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για 

την ιδιωτικότητα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0235/2017 

(επιτροπή LIBE) 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 358, 245, 19 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

2/ΗΨ - 306, 312, 7 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 419, 200, 6 

3 +  

§ 9 1 Verts/ALE ΗΨ - 295, 313, 15 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 363, 245, 17 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 345, 240, 37 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 363, 243, 19 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 356, 216, 54 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 356, 200, 66 

Μετά την § 17 7 ALDE ΗΨ + 342, 277, 7 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 345, 204, 77 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 351, 215, 60 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 355, 255, 6 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

Μετά την § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 356, 239, 20 

§ 23 10 ALDE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

Μετά την § 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 364, 239, 12 

Μετά την § 25 5 Verts/ALE ΟΚ - 266, 340, 11 

§ 26 6 Verts/ALE ΟΚ - 157, 317, 143 

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 350, 249, 5 

3 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης  ΟΚ, 

κ.λπ.  

Ψηφοφορία  Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ-

παρατηρήσεις  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 306, 240, 40 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0244/2017 

(PPE, ECR) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
 

Αιτήματα ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 6 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE: 

§ 3 

1ο μέρος "σημειώνει ότι, στις 23 Μαρτίου 2017, 1.893 οργανισμοί των ΗΠΑ είχαν ενταχθεί στην 

Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ·" 

2ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ασπίδα Προστασίας βασίζεται στην 

οικειοθελή αυτοπιστοποίηση και, επομένως, εφαρμόζεται μόνο σε οργανισμούς των 

ΗΠΑ που έχουν προσχωρήσει οικειοθελώς σε αυτήν, πράγμα που σημαίνει ότι πολλές 

εταιρείες δεν καλύπτονται από το εν λόγω καθεστώς·" 

 
§ 8 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή" 

2ο μέρος "να επιδιώξει την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος των «γραπτών 

διαβεβαιώσεων» που παρέχονται από τις ΗΠΑ και" 

3ο μέρος "να διασφαλίσει ότι κάθε δέσμευση ή ρύθμιση που προβλέπεται στο πλαίσιο της 

Ασπίδας Προστασίας θα διατηρηθεί και μετά την ανάληψη των καθηκόντων νέας 

κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες·" 
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§ 20 

1ο μέρος "εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τις 

δραστηριότητες επιτήρησης από πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας των 

ΗΠΑ όσον αφορά το σύνολο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους διακομιστές του, 

κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και του FBI, ακόμη και 

μέχρι το 2015, δηλαδή ένα έτος μετά την έγκριση της Προεδρικής Οδηγίας Πολιτικής 

28 και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την Ασπίδα Προστασίας της 

Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ·" 

2ο μέρος "εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει πλήρεις διευκρινίσεις από τις 

αρχές των ΗΠΑ και να θέσει τις απαντήσεις στη διάθεση του Συμβουλίου, του 

Κοινοβουλίου και των εθνικών ΑΠΔ· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί λόγο για έντονη 

αμφισβήτηση των διαβεβαιώσεων του ODNI· έχει γνώση του γεγονότος ότι η Ασπίδα 

Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ θεμελιώνεται στην PPD-28, η οποία 

εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και μπορεί επίσης να ανακληθεί από οποιονδήποτε 

μελλοντικό Πρόεδρο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου·" 

 
§ 30 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει, στο πλαίσιο της πρώτης κοινής ετήσιας 

επανεξέτασης, ενδελεχή και εις βάθος εξέταση" 

2ο μέρος "όλων των ελλείψεων και των αδυναμιών που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, στο 

ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις διατλαντικές ροές 

δεδομένων και στις αναφορές της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, του Ευρωπαίου 

Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και των ενδιαφερόμενων μερών, και να υποδείξει 

με ποιον τρόπο αυτές αντιμετωπίστηκαν ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση 

με τον Χάρτη της ΕΕ και το ενωσιακό δίκαιο," 

3ο μέρος "και να εξετάσει προσεκτικά κατά πόσον οι μηχανισμοί και οι εγγυήσεις που 

περιλαμβάνονται στις διαβεβαιώσεις και τις διευκρινίσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ 

είναι αποτελεσματικοί και εφικτοί·" 

§ 33 

1ο μέρος "καλεί τις ΑΠΔ της Ένωσης να παρακολουθούν τη λειτουργία της Ασπίδας Προστασίας 

της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ και να ασκούν τις εξουσίες τους," 

2ο μέρος "στις οποίες περιλαμβάνεται η αναστολή ή η οριστική απαγόρευση διαβιβάσεων 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε οργανισμό που είναι εγγεγραμμένος στην 

Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ εάν θεωρούν ότι δεν διασφαλίζονται τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα, στην 

ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·" 

 

Vert/ALE, PPE: 

§ 23 

1ο μέρος "υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016, σύμφωνα με το οποίο ο 

μηχανισμός Διαμεσολαβητή που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Εξωτερικών των 

ΗΠΑ δεν είναι επαρκώς ανεξάρτητος και δεν διαθέτει επαρκείς ουσιαστικές εξουσίες 

για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την παροχή αποτελεσματικών ένδικων 

μέσων στους πολίτες της ΕΕ·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις διαβεβαιώσεις που παρείχε η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ, το Γραφείο του Διαμεσολαβητή είναι ανεξάρτητο από τις 

υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, απαλλαγμένο από κάθε ανάρμοστη επιρροή που θα 

μπορούσε να επηρεάσει τον ρόλο του και, επίσης, συνεργάζεται με άλλους 

ανεξάρτητους εποπτικούς φορείς με ουσιαστικές εξουσίες εποπτείας επί των υπηρεσιών 

πληροφοριών των ΗΠΑ·" 

3ο μέρος "εκφράζει, εν γένει, την ανησυχία ότι οι ιδιώτες, οι οποίοι θίγονται από παράβαση των 

κανόνων, μπορούν μόνον να ζητούν τη διαγραφή δεδομένων και πληροφοριών και/ή 

τον τερματισμό της περαιτέρω επεξεργασίας, αλλά δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης·" 

 


