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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. Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0538/2017, B8-0539/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017  

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 568, 64, 36 

4/ΟΚ + 576, 75, 21 

5/ΟΚ + 615, 37, 14 

6/ΟΚ + 561, 96, 18 

Μετά την § 3 2 EFDD OK - 117, 529, 30 

3 EFDD OK - 71, 574, 31 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 610, 34, 29 

2/ΟΚ + 590, 42, 28 

3/ΟΚ + 596, 59, 9 

§ 5 4 EFDD OK - 79, 586, 12 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 577, 62, 37 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 564, 47, 66 

2/ΟΚ + 640, 9, 22 

§ 7 5S EFDD OK - 74, 590, 13 

§ αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1/ΟΚ + 643, 11, 23 

2/ΟΚ + 598, 63, 14 

3/ΟΚ + 557, 88, 23 

Μετά την § 7 6 EFDD OK - 73, 567, 35 

7 EFDD OK - 71, 580, 24 

§ 8  § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 596, 47, 34 

3 +  

4/ΟΚ + 562, 89, 26 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 10 8 EFDD OK - 90, 523, 63 

9 EFDD OK - 90, 502, 84 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Μετά την § 12 10 EFDD OK - 50, 589, 37 

11 EFDD OK - 63, 596, 16 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 15 12 EFDD OK - 73, 592, 12 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 598, 54, 25 

2/ΟΚ + 547, 90, 39 

Μετά την § 15 13 EFDD OK - 87, 569, 22 

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

OK + 662, 10, 4 

Αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Η 

1 EFDD OK - 83, 584, 11 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 557, 92, 29 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0539/2017 

(EFDD) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, αιτιολογική σκέψη A, §§ 3 (μέρη 3ο-6ο) 

4, 5, 6, 7, 9 (2ο και 4ο μέρος), 15, τελική ψηφοφορία (B8-0538/2017), τελική 

ψηφοφορία (B8-0539/2017) 

ENF: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: §§ 1, 5, 8, 9, 10, 13, 54, αιτιολογικές σκέψεις Β, Γ, Δ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 9 
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1ο μέρος "πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης του ΗΚ να παρουσιάσει μια 

μοναδική, αποτελεσματική και εφαρμόσιμη λύση που να αποτρέπει την επαναφορά 

των συνοριακών ελέγχων, να εξασφαλίζει την πλήρη τήρηση της «Συμφωνίας της 

Μεγάλης Παρασκευής» σε όλα τα μέρη της," 

2ο μέρος "να συνάδει με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίζει πλήρως την 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης·" 

3ο μέρος "πιστεύει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να συνεισφέρει το 

μερίδιο που του αναλογεί στην οικονομική βοήθεια για τη στήριξη της Βόρειας 

Ιρλανδίας/Ιρλανδίας·" 

4ο μέρος "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προτάσεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου, που καθορίζονται στο έγγραφο θέσεών του για την Βόρεια Ιρλανδία και 

την Ιρλανδία, υπολείπονται εν προκειμένω·" "επισημαίνει, ωστόσο, ότι στην ομιλία 

της στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 η Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 

απέκλεισε κάθε υλική υποδομή στα σύνορα, από το οποίο μπορεί να συναχθεί ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στην εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση ή 

ότι η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει υπό κάποια μορφή στην εσωτερική αγορά και την 

τελωνειακή ένωση·" 

 

ENF: 

§ 4 

1ο μέρος "τονίζει ότι η συμφωνία αποχώρησης πρέπει να ενσωματώνει το πλήρες σύνολο των 

δικαιωμάτων των οποίων απολαύουν σήμερα οι πολίτες, κατά τρόπο ώστε να μην 

υπάρξει ουσιαστική μεταβολή όσον αφορά τη θέση τους, και να εξασφαλίζει 

αμοιβαιότητα, ισότητα, συμμετρία και ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών της ΕΕ 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του ΗΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση·" χωρίς τις 

λέξεις "το πλήρες σύνολο" και "κατά τρόπο ώστε να μην υπάρξει ουσιαστική 

μεταβολή όσον αφορά τη θέση τους" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

3ο μέρος "υπογραμμίζει ειδικότερα ότι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, οι πολίτες της ΕΕ 

που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα παιδιά που θα γεννηθούν μετά την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της συμφωνίας αποχώρησης ως μέλη οικογενείας και όχι ως ανεξάρτητοι κάτοχοι 

δικαιώματος, ότι τα μελλοντικά μέλη οικογενειών θα πρέπει να συνεχίσουν να 

απολαύουν του δικαιώματος παραμονής υπό τους ίδιους όρους όπως και τα μέλη 

οικογενείας, ότι τα έγγραφα θα πρέπει να είναι δηλωτικά σύμφωνα με τη νομοθεσία 

της ΕΕ, ότι θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε επαχθής διοικητική διαδικασία, και ότι 

όλες οι παροχές που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να είναι 

εξαγώγιμες·" 

 
§ 6 

1ο μέρος "εκφράζει ανησυχία για τις αποδοκιμαστέες διοικητικές πρακτικές εις βάρος 

πολιτών της ΕΕ που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει, επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι όσο παραμένει κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τηρεί και να επιβάλλει τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απέχει από διοικητικές ή άλλες πρακτικές οι οποίες 

δημιουργούν εμπόδια και διακρίσεις για τους πολίτες της ΕΕ-27 που κατοικούν στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων στον χώρο εργασίας τους· αναμένει ότι όλα τα 

άλλα κράτη μέλη, από την πλευρά τους, θα εξασφαλίσουν ότι η αντιμετώπιση των 

πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου 

ότι παραμένουν πολίτες της ΕΕ μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση·" 

 
§ 7 
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1ο μέρος "επισημαίνει ότι η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ανέλαβε δέσμευση, με 

την ομιλία της στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των 

πολιτών της ΕΕ-27 που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκτήσουν άμεση 

ισχύ με την ενσωμάτωση της συμφωνίας αποχώρησης στο δίκαιο του Ηνωμένου 

Βασιλείου·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να μην επιτρέπει τη 

μονομερή τροποποίησή της, να επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να επικαλούνται τα 

δικαιώματα που απορρέουν από τη συμφωνία αποχώρησης άμεσα ενώπιον των 

δικαστηρίων και της δημόσιας διοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου, και να της 

προσδίδει προτεραιότητα έναντι του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου·" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλίζονται η συνοχή και η ακεραιότητα της 

έννομης τάξης της ΕΕ, το ΔΕΕ πρέπει να παραμείνει η μόνη και αρμόδια αρχή για 

την ερμηνεία και την επιβολή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

συμφωνίας αποχώρησης· αναμένει, εν προκειμένω, συγκεκριμένες προτάσεις από το 

Ηνωμένο Βασίλειο·" 

 
§ 11 

1ο μέρος "λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, στην 

ομιλία της στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον δημοσιονομικό διακανονισμό, 

αλλά αναμένει εν προκειμένω συγκεκριμένες προτάσεις από την Κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι, ως τώρα, η απουσία σαφών προτάσεων έχει αποτελέσει σοβαρό 

εμπόδιο για τις διαπραγματεύσεις και ότι απαιτείται να σημειωθεί σημαντική 

πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα πριν αρχίσουν οι συζητήσεις για άλλα θέματα, 

συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού πλαισίου της μελλοντικής σχέση μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου·" 

 
§ 12 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει, σύμφωνα με το έγγραφο θέσεων της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 

2017, σχετικά με τις βασικές αρχές του δημοσιονομικού διακανονισμού, ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να τηρήσει στο ακέραιο τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις 

που έχει αναλάβει ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιμένει πως το 

θέμα αυτό πρέπει να διευθετηθεί πλήρως στη συμφωνία αποχώρησης·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ειδικότερα τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την απόφαση του 2014 για τους ιδίους 

πόρους," 

3ο μέρος "που περιλαμβάνουν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταβατική περίοδο, τις 

εκκρεμείς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης το μερίδιό του στις 

υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων, και το κόστος 

της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι είναι αδιανόητο, 

υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από 28 κράτη μέλη να τηρηθούν μόνο από τα 

υπόλοιπα 27·" 

 
§ 14 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ότι είναι καθοριστικό", "σε αισθητές 

αλλαγές", "της πρώτης φάσης" και "σε μια δεύτερη φάση," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 15 

1ο μέρος "θεωρεί ότι στον τέταρτο γύρο των διαπραγματεύσεων δεν έχει σημειωθεί ακόμα 

επαρκής πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, την Ιρλανδία και τη 

Βόρεια Ιρλανδία, και τη διευθέτηση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων του 

Ηνωμένου Βασιλείου·" 
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2ο μέρος "καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν δεν σημειωθεί σοβαρή πρόοδος σύμφωνα με το 

παρόν ψήφισμα και στους τρεις αυτούς τομείς κατά τον πέμπτο γύρο των 

διαπραγματεύσεων, να αποφασίσει κατά τη σύνοδό του του Οκτωβρίου να αναβάλει 

την αξιολόγηση της προόδου·" 

 

EFDD, ENF: 

§ 3 

1ο μέρος "επισημαίνει, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017, ότι η 

Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου πρότεινε, στην ομιλία της στις 22 

Σεπτεμβρίου 2017, μια χρονικά περιορισμένη μεταβατική περίοδο·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι μια τέτοια μετάβαση μπορεί να γίνει μόνο στη βάση των 

υφισταμένων κανονιστικών, δημοσιονομικών, εποπτικών, δικαστικών και 

εκτελεστικών μέσων και δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι μια τέτοια μεταβατική περίοδος, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 

θα είναι πλέον κράτος μέλος, δεν μπορεί να αποτελεί παρά μόνο συνέχιση του 

συνόλου του κοινοτικού κεκτημένου, πράγμα που συνεπάγεται την πλήρη εφαρμογή 

των τεσσάρων ελευθεριών (ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών, κεφαλαίων, υπηρεσιών 

και εμπορευμάτων), και ότι τούτο πρέπει να γίνει χωρίς κανέναν περιορισμό στην 

ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μέσω της επιβολής νέων όρων·" 

4ο μέρος "τονίζει ότι μια τέτοια μεταβατική περίοδος δεν μπορεί να προβλεφθεί παρά μόνο 

υπό την πλήρη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)·" 

5ο μέρος: "επιμένει ότι μια τέτοια μεταβατική περίοδος μπορεί να συμφωνηθεί μόνο με την 

προϋπόθεση ότι θα συναφθεί μια πλήρης συμφωνία αποχώρησης που να καλύπτει 

όλα τα ζητήματα που άπτονται της αποχώρησης του ηνωμένου Βασιλείου·" χωρίς 

τις λέξεις "μόνο" και "που να καλύπτει όλα τα ζητήματα που άπτονται της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου" 

6ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

 

2. Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό ***Ι 

Έκθεση: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 5 επιτροπή OK + 645, 28, 6 

 

 

 

3. Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της 

σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του 

Ατλαντικού ***Ι 

Έκθεση: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 34 επιτροπή OK + 590, 72, 16 

Δήλωση του 

Κοινοβουλίου 

33 επιτροπή  +  

 

 

 

4. Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ 

Έκθεση: Anna Hedh (A8-0271/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 399, 226, 52 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 552, 79, 42 

2/ΟΚ + 321, 309, 44 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 387, 115, 170 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 338, 241, 93 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 359, 274, 44 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 299, 367, 10 

§ 27 § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 561, 50, 57 

2/ΟΚ + 358, 281, 25 

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 293, 373, 7 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 452, 174, 42 

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 335, 328, 12 

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 382, 279, 13 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 340, 283, 48 

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 307, 362, 5 

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 412, 191, 72 

2/ΟΚ + 380, 225, 71 

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

OK - 293, 370, 12 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Λ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 480, 130, 65 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: §§ 2, 21, 23 (2ο μέρος), 56, 62 

Verts/ALE: §§ 15, 35, 44, 61 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Βουλευτές: §§ 9, 19, 28, 42, 45, 55, 59, 63 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Βουλευτές: 

αιτιολογική σκέψη Δ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι στους βασικούς φραγμούς στην οικονομική ενδυνάμωση 

των γυναικών περιλαμβάνονται δυσμενείς κοινωνικοί κανόνες, νόμοι που εισάγουν 

διακρίσεις ή έλλειψη νομικής προστασίας, μη επίτευξη ισότιμης κατανομής των μη 

αμειβόμενων οικιακών εργασιών και της φροντίδας των εξαρτώμενων μελών μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικούς και 

ψηφιακούς πόρους και περιουσιακά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τους 

φραγμούς αυτούς μπορεί να επιτείνουν περαιτέρω διασταυρούμενες διακρίσεις" 

2ο μέρος "π.χ. λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, υγείας, 

ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και/ή κοινωνικοοικονομικών 

συνθηκών" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΘ 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 23 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 25 

1ο μέρος "εκφράζει την πεποίθησή του ότι για την επίτευξη ίσων αμοιβών για εργαζόμενους 

άνδρες και εργαζόμενες γυναίκες για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας απαιτείται 

ένα σαφές πλαίσιο συγκεκριμένων εργαλείων αξιολόγησης των θέσεων εργασίας με 

συγκρίσιμους δείκτες για την αξιολόγηση της «αξίας» στις θέσεις ή τους τομείς 

εργασίας·" 

2ο μέρος "προτρέπει, επομένως, την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο της δημιουργίας 

ενός τέτοιου πλαισίου και να συνδράμει τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 

εταίρους στην εφαρμογή του· ενθαρρύνει όλα τα μέρη να υιοθετήσουν πολιτικές και 

νόμους που θα εξασφαλίζουν ίση αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας·" 

 
§ 27 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τα ενθαρρύνει να προωθήσουν τα 

βιογραφικά σημειώματα χωρίς προσδιορισμό φύλου προκειμένου να αποθαρρύνουν 

τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις να έχουν μεροληπτική συμπεριφορά με 

βάση το φύλο στις διαδικασίες που εφαρμόζουν στις προσλήψεις· καλεί την 

Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός ανώνυμου βιογραφικού 

σημειώματος Europass·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 31 

1ο μέρος "καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην 

ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία" 

2ο μέρος "μέσω της καθιέρωσης εκλογικών συνδυασμών με ισόρροπη εκπροσώπηση των 

φύλων στην επόμενη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου·" 

 
§ 35 
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1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 

να ενθαρρύνει τις εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους 

να διαπραγματεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους σχέδια για την ισότητα των 

φύλων, με στόχο τη βελτίωση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των 

διακρίσεων στον χώρο εργασίας· ζητεί τα σχέδια αυτά για την ισότητα των φύλων 

να συμπεριλαμβάνουν στρατηγική για την καταπολέμηση, την πρόληψη και την 

εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 52 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 61 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι υπάρχει δυσανάλογη και συχνά μη ηθελημένη συγκέντρωση 

γυναικών σε θέσεις επισφαλούς εργασίας·  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις 

συστάσεις της ΔΟΕ που έχουν ως στόχο να μειώσουν την έκταση της επισφαλούς 

εργασίας," 

2ο μέρος "όπως ο περιορισμός των περιστάσεων στις οποίες είναι δυνατή η χρήση 

συμβάσεων επισφαλούς εργασίας καθώς και του χρονικού διαστήματος στη 

διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να απασχολούνται με συμβάσεις αυτού 

του είδους·" 

 
αιτιολογική σκέψη Λ 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 15 

1ο μέρος "είναι πεπεισμένο ότι η ανάληψη της φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων από τους 

άνδρες αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή των παραδοσιακών στερεοτύπων ως 

προς τους ρόλους των φύλων· πιστεύει ακόμη ότι τόσο τα δύο φύλα όσο και η 

κοινωνία στο σύνολό της θα ωφεληθούν από μια δικαιότερη κατανομή της μη 

αμειβόμενης εργασίας και μια δικαιότερη χρήση του δικαιώματος άδειας που 

σχετίζεται με τη φροντίδα·" 

2ο μέρος "είναι πεπεισμένο ότι ένα μοντέλο ισότητας όσον αφορά τις αμοιβές και την παροχή 

φροντίδας αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη της ισότητας 

των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής·" 

 
§ 39 

1ο μέρος "ζητεί μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων τόσο στην 

οικογενειακή ζωή όσο και στην αγορά εργασίας·" 

2ο μέρος "είναι πεπεισμένο ότι τα εξατομικευμένα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και ένα 

ισχυρό, προβλεπόμενο από τον νόμο δικαίωμα πλήρους απασχόλησης, σε 

συνδυασμό με τη δυνατότητα συμβάσεων μερικής απασχόλησης, θα συμβάλουν 

στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών·" 

 
§ 48 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " και της αύξησης των μισθών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 57 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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5. Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες 

Έκθεση: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 350, 316, 6 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 329, 334, 9 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 509, 70, 96 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Βουλευτές: §§ 9, 23, 36 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Βουλευτές: 

§ 5 

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

μελών της ΕΕ και ορισμένων από τους στενότερους συμμάχους της ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 17 
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1ο μέρος "προειδοποιεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για τον κίνδυνο που εγκυμονεί η 

επιεικέστερη αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών 

και άλλων ζητημάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν πρόκειται για 

χώρες με τις οποίες η ΕΕ συνεργάζεται σε ζητήματα μετανάστευσης·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών 

και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενδέχεται να συμβάλουν στην 

αναγκαστική μετανάστευση·" 

 
§ 32 

1ο μέρος "τονίζει πόσο σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή στην υποστήριξη των 

πολιτικών και των δράσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών," 

2ο μέρος "μεταξύ των οποίων η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 

δικαιώματα·" 
 

 

6. Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας 

Έκθεση: Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη A8-0272/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 78 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 387, 204, 76 

Αιτιολογική σκέψη 

IΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 399, 250, 23 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 603, 27, 39 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Βουλευτές: αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ, §§ 38, 78 
 

 

7. Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN 

Έκθεση: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική αναφορά 

35 

1 εισηγητής  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 543, 66, 46 

 


