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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 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου 

(ΕΑΕC) *** 

Σύσταση: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 599, 38, 30 

 

 

2. Υπαγωγή της ακρυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου * 

Έκθεση: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 632, 9, 33 

 

 

3. Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία 

Έκθεση: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 520, 73, 86 

 

 

4. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή 

βοήθειας προς την Ιταλία 

Έκθεση: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 658, 6, 26 
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5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 που συνοδεύει την πρόταση 

κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή 

βοήθειας προς την Ιταλία 

Έκθεση: Jens Geier (A8-0281/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 660, 6, 27 

 

 

6. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 600, 83, 9 

 

 

7. Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των 

ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές 

δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I 

Έκθεση: Julie Girling (A8-0258/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής: 

5 επιτροπή OK + 542, 119, 28 

13 επιτροπή OK + 571, 115, 6 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

χωριστή ψηφοφορία 
16 επιτροπή OK + 545, 117, 31 

21 επιτροπή OK + 527, 157, 6 

23 επιτροπή OK + 569, 93, 27 

24 επιτροπή OK + 571, 93, 27 

31 επιτροπή OK + 570, 118, 6 

32 επιτροπή OK - 143, 546, 4 

35 επιτροπή OK + 581, 113, 3 

Άρθρο 3δ § 2 36 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

17 επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

Άρθρο 3δ – 

παράγραφος 4 – 

εδάφιο 1 

42 PPE  +  

20 επιτροπή  ↓  

44 + των 38 

βουλευτών 

 ↓  

Άρθρο 12, μετά την § 

3 

47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Άρθρο 28α § 2 εδάφιο 

1 

26 επιτροπή OK + 547, 118, 23 

45 + των 38 

βουλευτών 

 -  

Άρθρο 28β – 

παράγραφος 1 

30 επιτροπή  +  

46 + των 38 

βουλευτών 

 ↓  

Άρθρο 28β, μετά την 

παράγραφο 2 

37 PPE  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη 3 38 PPE  +  

Αιτιολογική σκέψη 4 39 PPE  +  

3 επιτροπή  ↓  

Αιτιολογική σκέψη 5 40 PPE ΗΨ - 255, 431, 7 

4 επιτροπή OK + 544, 110, 35 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 6 

41 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

43 + των 38 

βουλευτών 

 -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής OK + 601, 69, 26 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

βουλευτές: τροπολογίες 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE, ECR: τροπολογία 32 

ALDE: τροπολογία 21 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

τροπολογία 41 

1ο μέρος "Έχουν εγκριθεί σε επίπεδο Ένωσης διάφορες νομοθετικές πράξεις για την 

αποτροπή του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και την ενίσχυση 

της ροής της εναέριας κυκλοφορίας και του ελέγχου της χρήσης του εναέριου 

χώρου, ώστε με τον τρόπο αυτό να μειωθούν οι εκπομπές." 

2ο μέρος "Εντός της Ένωσης, το σύστημα CORSIA θα πρέπει να θεωρείται μέρος της 

λεγόμενης δέσμης μέτρων του ΔΟΠΑ, μαζί με την πλήρη εφαρμογή από τα κράτη 

μέλη της νομοθεσίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, το SESAR, τη χρήση του 

GNSS για τη δορυφορική πλοήγηση και κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως η 

Clean Sky Ι και η Clean Sky ΙΙ." 
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3ο μέρος "Όλα τα έσοδα από μελλοντικούς εκπλειστηριασμούς δικαιωμάτων θα πρέπει να 

διατίθενται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των ανωτέρω προγραμμάτων έρευνας 

και ανάπτυξης, καθώς και κοινών έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας 

σειράς βασικών διαλειτουργικών ικανοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως όσων 

συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών αεροναυτιλίας, της παροχής υπηρεσιών 

αεροναυτιλίας και της χρήσης του εναέριου χώρου όπως απαιτείται για την 

υλοποίηση του ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM." 

4ο μέρος "Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού 

μέτρου που έχουν λάβει τα κράτη μέλη προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση των εσόδων, τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013." 

 

ALDE: 

τροπολογία 17 

1ο μέρος "Από 1ης Ιανουαρίου 2021, το 50 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το 

ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της 

παρούσας οδηγίας." 

2ο μέρος "Τα υπόλοιπα δωρεάν δικαιώματα χρησιμοποιούνται, εάν παραστεί ανάγκη, 

προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή του άρθρου 10α παράγραφος 5 μεταξύ του 

2021 και του 2030." 

 
τροπολογία 36 

1ο μέρος "Από 1ης Ιανουαρίου 2021, το 50 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό," 

2ο μέρος "υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι αναγκαία προκειμένου να 

αποφευχθεί η εφαρμογή του άρθρου 10α παράγραφος 5 μεταξύ του 2021 και του 

2030, στην οποία περίπτωση χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό." 
 

 

8. Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 

τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για 

το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***Ι 

Έκθεση: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-23 

25-50 

52-64 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

24 επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 391, 295, 8 

2 +  

3/ΗΨ + 367, 320, 8 

4 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 8 § 3 εδάφιο 2 65 PPE ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 365, 310, 17 

2/ΟΚ + 345, 330, 13 

3/ΟΚ + 569, 64, 61 

51 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής OK + 532, 144, 20 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 65 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 24 

1ο μέρος "Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά 

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέσω του φαινομένου της υποκατάστασης 

(λαμβανομένου υπόψη ότι η ενέργεια και η ένταση σε CO2 άλλων τομέων, λ.χ. της 

παραγωγής τσιμέντου, αντιστοιχεί περίπου στο 8 % των παγκόσμιων εκπομπών 

CO2)" 

2ο μέρος "και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. "Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς 

τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, 

προκειμένου να αναγνωρίζουν και να παρέχουν κίνητρα για να προτιμάται η 

ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής" 

3ο μέρος "αντί για τη χρήση των παραγόμενων προϊόντων ξύλου για ενεργειακούς σκοπούς." 

4ο μέρος "Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω και να συνυπολογιστεί το θετικό 

αποτέλεσμα υποκατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει, μέσω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, περισσότερα προϊόντα στους υπολογισμούς για τα 

προϊόντα υλοτομίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα 

μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων 

υλοτομίας." 

 

S&D: 

τροπολογία 65 

1ο μέρος "Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει  όλα τα 

στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα νέο 

επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών 

πρακτικών σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τη διαχείριση των 

δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 2000-2012 ανά είδος 

και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους 

ισοδυνάμου CO2 ανά έτος." 
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2ο μέρος "Κάθε αύξηση της συγκομιδής από κράτος μέλος, με βάση πρακτικές βιώσιμης 

διαχείρισης δασών και εθνικές πολιτικές και πρακτικές που είχαν εγκριθεί μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων πρέπει να πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) οι υπό διαχείριση δασικές εκτάσεις εξακολουθούν 

να λειτουργούν ως καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου· και β) οι τρόποι διατήρησης ή 

ενίσχυσης της καταβόθρας και των ταμιευτήρων αερίων του θερμοκηπίου έως το 

2050, για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1 της συμφωνίας 

του Παρισιού, δηλαδή της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ ανθρωπογενών εκπομπών 

από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το 

δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα, εκτίθενται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική 

χαμηλών εκπομπών." 

3ο μέρος "Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση από την περίοδο βάσης 2000-2012 

μετά την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος από κράτος μέλος το οποίο 

τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης παρέκκλισης για λόγους που 

αφορούν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, όπως π.χ. το χρονοδιάγραμμα των 

δασικών απογραφών." 
 

Διάφορα 

Ο Nils Torvalds (ομάδα ALDE) συνυπέγραψε την τροπολογία 65. 
 

 

9. Καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών ***Ι 

Έκθεση: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 1 επιτροπή OK + 614, 11, 67 

 

 

10. Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ειδικές απαιτήσεις ως προς τη 

σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται ως υποκατάστατα 

του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0497/2017 (Πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0497/2017 

(ECR) 

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 319, 349, 23 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 ↓  

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK - 345, 344, 7 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: αιτιολογική σκέψη ΙΗ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

αιτιολογική σκέψη Θ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τόσο" και "όσο και προς τις 

απαιτήσεις επισήμανσης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

11. Γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-68416-4 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0498/2017 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0498/2017 

(επιτροπή ENVI) 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

OK + 433, 216, 31 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF, Verts/ALE: τελική ψηφοφορία 
 

 

12. Εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το 

ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0502/2017 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0502/2017 

(επιτροπή ENVI) 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

OK + 543, 100, 43 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR, EFDD: τελική ψηφοφορία 
 

 

13. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017: δημοσιονομικοί πόροι της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· πίνακες προσωπικού του ACER 

και της SESAR2 

Έκθεση: Jens Geier (A8-0282/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 1 ENF OK - 113, 555, 21 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 574, 113, 2 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 1 
 

 

14. Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ 

Έκθεση: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 351, 297, 38 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 377, 295, 16 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 386, 107, 198 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: §§ 29, 34 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 29, 34 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 18 

1ο μέρος "σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις, έγινε επίκληση του κριτηρίου 3, 

99 φορές για αρνήσεις το 2014 , και 139 φορές το 2015· τονίζει την ανάγκη, στο 

πλαίσιο του κριτηρίου 3, να αξιολογηθούν οι πρόσφατες μεταφορές όπλων από 

κράτη μέλη σε μη κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τεχνικής 

βοήθειας και κατάρτισης, υπό το πρίσμα της κοινής δράσης 2002/589/ΚΕΠΠΑ του 

2002 σχετικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της 

αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και της διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού 

οπλισμού (SALW)·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η κοινή δράση ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση SALW από 

τα κράτη μέλη σε μη κρατικούς φορείς·" 
 

 

15. Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική 

Έκθεση: Javi López (A8-0268/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 59 3 εισηγητής  +  

1 + των 76 

βουλευτών 

 ↓  



P8_PV(2017)09-13(VOT)_EL.docx 12 PE 609.731 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 60 2 + των 76 

βουλευτών 

ΗΨ + 354, 289, 36 

4 εισηγητής  ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 526, 96, 59 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

βουλευτές: 

§ 24 

1ο μέρος "ζητεί να εφαρμοστούν στην πράξη πολιτικές υπέρ της ενσωμάτωσης των γυναικών, 

της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών σε όλους τους τομείς 

της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής, με σκοπό να ενισχυθεί η ενεργός 

συμμετοχή τους στην κοινωνία, να καταπολεμηθούν δυναμικά οι δολοφονίες 

γυναικών, να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχολογική ασφάλεια των γυναικών, να 

διευκολυνθεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, στην ιδιοκτησία γης 

και στην απασχόληση," 

2ο μέρος "καθώς και να εξασφαλιστούν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα·" 

3ο μέρος "τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της ζωής των κοριτσιών και των 

γυναικών· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ζωτικής 

σημασίας και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό· 

επικροτεί στο πλαίσιο αυτό την Διαμερικανική Σύμβαση για την πρόληψη, την 

τιμωρία και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (σύμβαση του Belém do 

Pará) του 1994 και ζητεί να ανατεθεί ένας σημαντικότερος ρόλος στη γραμματεία 

του μηχανισμού παρακολούθησής της, MESECVI· χαιρετίζει την έναρξη ισχύος, το 

2016, της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και 

καλεί τις χώρες των δύο περιοχών που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να την 

προσυπογράψουν·" 
 

Διάφορα 

Ο Javier Nart (ομάδα ALDE) απέσυρε την υπογραφή του από την τροπολογία 2. 
 

 

16. Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες 

Έκθεση: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 78 1 + των 76 

βουλευτών 

OK + 349, 290, 42 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 578, 19, 68 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

βουλευτές: τροπολογία 1 
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