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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+  εγκρίνεται 

-  απορρίπτεται 

↓  καταπίπτει 

Α  αποσύρεται 

ΟΚ (..., …, ...)  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 

ΠΨ  πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ  κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ  Μυστική ψηφοφορία  
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1. Περίοδος έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ***I 

Έκθεση: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 615, 36, 18 

 

 

2. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Karel Pinxten  

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180 α, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: 

υποψηφιότητα του 

Karel Pinxten 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Pietro Russo  

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180 α, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: 

υποψηφιότητα του 

Pietro Russo 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Hannu Takkula  

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180 α, παράγραφος 1, του 

Κανονισμού)) 
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: 

υποψηφιότητα του 

Hannu Takkula 

 + 472, 161, 43 

 

 

 

5. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Baudilio Tomé Muguruza   

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180 α, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: 

υποψηφιότητα του 

Baudilo Tomé 

Muguruza 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Jakobsen   

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180 α, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: 

υποψηφιότητα της 

Bettina Jakobsen 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Alexandre Tavares Gonçalves 

de Figueiredo  

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180 α, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού)) 
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: 

υποψηφιότητα του 

João Alexandre 

Tavares Gonçalves de 

Figueiredo 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Iliana Ivanova  

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180 α, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: 

υποψηφιότητα της 

Ilana Ivanova 

 + 568, 61, 37 

 

 

 

9. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο 

επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I 

Έκθεση: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 22 επιτροπή ΟΚ + 554, 48, 80 

Δήλωση της 

Επιτροπής 

23 επιτροπή  +  

 

 

 

10. Κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0596/2017, B8-0597/2017 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0596/2017 

(S&D) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  -  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 4 2 GUE/NGL ΟΚ - 296, 354, 29 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 10 8 Verts/ALE ΟΚ + 506, 147, 29 

Μετά την § 11 9 Verts/ALE ΟΚ - 199, 449, 26 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική αναφορά 

10 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Προφορική 

τροπολογία στην 

αιτιολογική σκέψη B 

 αρχικό κείμενο  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΙΣΤ 

5 Verts/ALE ΟΚ + 498, 133, 53 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΚΑ 

6 Verts/ALE ΟΚ - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE ΟΚ - 190, 446, 47 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΔ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 638, 22, 19 

2/ΟΚ + 381, 266, 28 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 466, 49, 167 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: Αιτιολογική σκέψη ΚΣΤ, τροπ. 5, 6, 7, 8, 9, τελική ψηφοφορία (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: τροπολογία 2 

PPE: τελική ψηφοφορία(B8-0597/2017) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 12, Αιτιολογική αναφορά 10, Αιτιολογική σκέψη ΚΔ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

S&D: 

§ 5 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

Verts/ALE: 

Αιτιολογική σκέψη ΚΣΤ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Financial Intelligence Group (Ομάδας 

Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών) της Ευρωπόλ με τίτλο «From suspicion to action 

– converting financial intelligence into greater operational impact», δείχνει πως 

ορισμένοι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων εγκληματικών οργανώσεων, έκαναν 

κατάχρηση ορισμένων δυνατοτήτων των διαδικτυακών εταιρειών με έδρα την Μάλτα 

προκειμένου να νομιμοποιούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντικατοπτρίζει 

ολόκληρο τον κλάδο" 

 

ECR: 

§ 6 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει με την Κυβέρνηση της Μάλτας έναν διάλογο σχετικά 

με τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη Μάλτα και να επιτύχει το σεβασμό των 

ευρωπαϊκών αξιών· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο 

σχετικά με την αξιολόγησή της· επαναλαμβάνει την ανάγκη για τακτική διαδικασία 

παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη 

προκειμένου να διαφυλάσσονται οι ενωσιακές θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, 

της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου" 
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2ο μέρος "όπως προτείνει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση 

μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα" 

 

GUE/NGL: 

§ 2 

1ο μέρος "ζητεί ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia" 

2ο μέρος "αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αρχών της Μάλτας να καλέσουν διεθνή όργανα 

επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων του αμερικανικού Ομοσπονδιακού 

Γραφείου Ερευνών (FBI) και ειδικών Ολλανδών ιατροδικαστών· ζητεί την πλήρη 

συμμετοχή της Ευρωπόλ στην έρευνα καθ’ όλη τη διάρκειά της" 
 

Διάφορα 

Οι Molly Scott Cato και Ernest Urtasun (Ομάδα Verts/ALE) συνυπέγραψαν επίσης την πρόταση 

ψηφίσματος B8-0597/2017. 

 
 

 

11. Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0593/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0593/2017 

(επιτροπή INTA) 

§ 2 1 GUE/NGL ΟΚ - 110, 553, 14 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 2Δ GUE/NGL ΟΚ - 107, 545, 26 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL ΟΚ - 127, 532, 24 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 510, 53, 112 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, 3 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 2 

1ο μέρος "τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν τα συμφωνηθέντα αποτελέσματα της 

9ης και της 10ης υπουργικής διάσκεψης, προκειμένου να επιτευχθεί και να 

εξασφαλιστεί ουσιαστική πρόοδος στην 11η υπουργική διάσκεψη που θα 

πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2017 στο Μπουένος Άιρες, με στόχο τη 

διατήρηση και την ενίσχυση της πολυμερούς εμπορικής αρχιτεκτονικής" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι, παρά ταύτα, τα μέρη θα πρέπει να επιδιώξουν νέους στόχους 

πολιτικής σε τομείς όπως το ψηφιακό εμπόριο και η διευκόλυνση των επενδύσεων" 

 
§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις για 

τις υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

12. Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 

Έκθεση: Laima Liucija Andrikienė και Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 η) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 1 ιστ) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 529, 111, 32 

§ 1 ιζ) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 1 ιθ) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 519, 141, 20 

§ 1 κε) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 κθ) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 519, 143, 9 

§ 1 λ) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 1 λα) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1 λβ) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 529, 111, 35 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία: σύσταση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 519, 114, 47 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: § 1 στ), § 1 ιζ), § 1 λ), αιτιολογική σκέψη ΙΑ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §1 στ) (2ο μέρος), §1 κθ) (2ο μέρος), §1 ιθ) (3ο μέρος), αιτιολογική σκέψη ΙΑ (2ο 

μέρος) 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

§ 1 η) 

1ο μέρος "να αναλάβουν τη δέσμευση να εργαστούν από κοινού για την αύξηση της 

κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων" 
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2ο μέρος "να στηρίξουν τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία όσον αφορά την 

εφαρμογή της συμφωνίας ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων και να 

διασφαλίσουν ότι δεν θα ενεργοποιηθούν στο μέλλον μηχανισμοί αναστολής, ιδίως 

μέσω της στενής συνεργασίας στους τομείς της αστυνομίας και των τελωνείων, 

ώστε να καταπολεμηθούν οι απειλές κατά της ασφάλειας, η εγκληματικότητα και οι 

υπερβάσεις της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής· να ξεκινήσουν διάλογο με την 

Αρμενία σχετικά με το καθεστώς θεωρήσεων, να ενθαρρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να 

εφαρμόσει τις συμφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και την 

επανεισδοχή (VFA/RA) με στόχο τη μελλοντική έναρξη διαλόγου για το καθεστώς 

θεωρήσεων και να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις με τη Λευκορωσία σχετικά 

με τις εν λόγω συμφωνίες προς όφελος των πολιτών, εφόσον οι εν λόγω χώρες 

σημειώσουν σημαντική πρόοδο στον τομέα των θεμελιωδών αξιών και 

εκπληρώσουν τους ακριβείς όρους που καθορίζονται στα σχέδια δράσης για την 

ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων" 

 
§ 1 κε) 

1ο μέρος "να τονίσουν ότι η ανατολική εταιρική σχέση αποσκοπεί στη δημιουργία των 

αναγκαίων συνθηκών για στενή πολιτική σύνδεση" 

2ο μέρος "και οικονομική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε 

προγράμματα της ΕΕ· να επαναλάβουν ότι οι συμφωνίες σύνδεσης με τη Γεωργία, 

τη Μολδαβία και την Ουκρανία δεν αποτελούν τον τελικό στόχο των σχέσεών τους 

με την ΕΕ· να αναγνωρίσουν για μία ακόμη φορά τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις των 

χωρών αυτών· να επισημάνουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ και με βάση 

τη Δήλωση της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να 

ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ, εφόσον πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις 

αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτικών ομάδων, και 

εφόσον στηρίζει το κράτος δικαίου· να παροτρύνουν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 

αυτό, να συμφωνήσουν σε μια φιλόδοξη δήλωση για τη σύνοδο κορυφής του 2017, 

η οποία να θέτει σχετικούς μακροπρόθεσμους στόχους" 

 
§ 1 λα) 

1ο μέρος "να επικροτήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής για παροχή μακροοικονομικής 

συνδρομής (ΜΟΣ) στους εταίρους, εμμένοντας παράλληλα σε αυστηρές και 

αποτελεσματικές προϋποθέσεις για τις προτάσεις, ιδίως όσον αφορά τη στήριξη του 

κράτους δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και του 

πολυκομματικού συστήματος), τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης 

(συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής καταπολέμησης της διαφθοράς) και 

την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας των μέσων 

ενημέρωσης· να υποβάλλουν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξαμηνιαία 

λεπτομερή γραπτή έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν σε αυτούς τους 

τρεις τομείς οι εταίροι που επωφελούνται ήδη από την εν λόγω συνδρομή" εκτός 

από τις λέξεις "να επικροτήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής για παροχή 

μακροοικονομικής συνδρομής (ΜΟΣ) στους εταίρους," 

2ο μέρος "να επικροτήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής για παροχή μακροοικονομικής 

συνδρομής (ΜΟΣ) στους εταίρους," 

3ο μέρος "να ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει νέα προγράμματα ΜΟΣ για εταιρικές 

χώρες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προηγούμενα προγράμματα, να 

προβλέπουν τη συστηματική συμπερίληψη της ανωτέρω προϋπόθεσης σε 

μελλοντικές προτάσεις για την εν λόγω συνδρομή και να διασφαλίσουν την αυστηρή 

τήρησή της, ιδίως στην περίπτωση της Μολδαβίας" 

 
§ 1 λβ) 
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1ο μέρος "να ζητήσουν από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα 

πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εργαστούν για την επιτυχή εφαρμογή του 

Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και ενός ειδικού μηχανισμού στήριξης για τις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν δεσμευτεί στην εφαρμογή των 

συμφωνιών σύνδεσης· να ζητήσουν τη θέσπιση καταπιστευματικού ταμείου για την 

Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία βάσει των βέλτιστων πρακτικών των μέσων 

πολλαπλών χορηγών, τονίζοντας παράλληλα ότι το εν λόγω καταπιστευματικό 

ταμείο θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ιδίως σε 

όσες αφορούν κοινωνικές και οικονομικές υποδομές και υποδομές που έχουν ως 

στόχο την ικανότητα απορρόφησης των επενδύσεων, καθώς και στον συντονισμό 

των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και την επιτόπια στήριξη των διεθνών 

χορηγών· να εξετάσουν τη διεξαγωγή διάσκεψης δωρητών για την Ουκρανία για την 

ανακούφιση των ανθρωπιστικών αναγκών της χώρας που δημιουργούνται από τη 

σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα και από την προσάρτηση της Κριμαίας" 

2ο μέρος "να διασφαλίσουν ότι η χρήση όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων ελέγχεται επίσης 

αυστηρά, ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε κατάχρηση" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ανατολικής εταιρικής σχέσης βασίζεται στο 

κυριαρχικό δικαίωμα κάθε εταίρου να επιλέγει το επίπεδο φιλοδοξίας που φιλοδοξεί 

να επιτύχει όσον αφορά τις σχέσεις του με την ΕΕ" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταίροι που επιδιώκουν στενότερες σχέσεις με την ΕΕ 

θα πρέπει να μπορούν να αναμένουν μεγαλύτερη υποστήριξη και βοήθεια όσον 

αφορά την επίτευξη των αμοιβαίως ορισθέντων στόχων, εφόσον πληρούν τις 

υφιστάμενες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για 

περισσότερα»" 

 

EFDD: 

§ 1 ιστ) 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της οποίας ωστόσο η στρατιωτική 

παρουσία στην περιοχή έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία έτη, ιδίως μέσω της 

ενίσχυσης στοχευμένων περιοριστικών μέτρων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 1 κθ) 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να στηρίξουν τις δραστηριότητές της 

με συμπληρωματική χρηματοδότηση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταξύ των οποίων και ορισμένες που 

κινήθηκαν και συντηρούνται ακόμη ενεργά από τη Ρωσική Ομοσπονδία παρά τις 

διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για στήριξη της διεθνούς έννομης τάξης" και 

"λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, η προσάρτηση της 

χερσονήσου της Κριμαίας και η συνεχιζόμενη κατάληψη δύο περιφερειών της 

Γεωργίας, καθώς και οι ρωσικές υβριδικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων αποσταθεροποίησης και της προπαγάνδας, συνιστούν απειλή και 

για την ευρωπαϊκή ασφάλεια συνολικά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

EFDD, ENF: 

§ 1 ιθ) 
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1ο μέρος "να ζητήσουν την παροχή συνεχούς στήριξης στο έργο που επιτελούν η ΕΕ και οι 

αποστολές του ΟΑΣΕ στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την ανατολική Ουκρανία, 

δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικές δράσεις για τη διασφάλιση της ειρήνης και 

της ασφάλειας, πρωτίστως προς όφελος των πολιτών στις εν λόγω χώρες" 

2ο μέρος "να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των εντολών των εν λόγω 

αποστολών και να ζητήσουν από τη Ρωσία να εγγυηθεί την απρόσκοπτη πρόσβασή 

τους" 

3ο μέρος "να εξετάσουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν την ανάπτυξη ένοπλης αστυνομικής 

αποστολής του ΟΑΣΕ στην ανατολική Ουκρανία· να εξετάσουν, από κοινού με τις 

χώρες εταίρους, την προοπτική να αναλάβει η ΕΕ ενισχυμένο ρόλο στην επίλυση 

των συγκεκριμένων συγκρούσεων, μεταξύ άλλων δρομολογώντας φιλόδοξες, 

πλήρως ανεπτυγμένες αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΚΠΑΑ), οι οποίες θα επιφορτιστούν με το έργο της ενίσχυσης της 

ασφάλειας και της σταθερότητας" 
 

 

 

13. Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0589/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0589/2017 

(επιτροπή ENVI) 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 410, 255, 6 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 + 433, 213, 3 

2/ΗΨ + 372, 267, 21 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ - 271, 388, 4 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 420, 222, 25 

Μετά την § 35 1 PPE  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 286, 361, 23 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 612, 33, 35 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 16 

ECR, Verts/ALE: §§ 28, 35 

S&D: § 28 

GUE/NGL: §§ 28, 32, 35, 36 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 52 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και η οικονομική ανάπτυξη εν γένει" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

Verts/ALE: 

§ 29 

1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δράση που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων" 

2ο μέρος "θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι από το σχέδιο δράσης απουσιάζει μια 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία για μηδενική καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας" 

 

Verts/ALE, S&D: 

§ 32 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι μία από τις έξι βασικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της 

υπαίθρου στην ΕΕ είναι η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των 

οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία, μεταξύ άλλων 

στις περιοχές του δικτύου Natura 2000" 
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2ο μέρος "υπενθυμίζει τις πολυάριθμες προσπάθειες που καταβάλλει ο κλάδος της γεωργίας, 

ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού που 

θεσπίστηκαν με την αναθεώρηση της ΚΓΠ το 2013" 

3ο μέρος "επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις της Επιτροπής, είναι ακόμη 

πολύ νωρίς για να υπολογιστεί ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών όσον αφορά την 

αποκατάσταση των ειδών και των οικοτόπων και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας· 

καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις μελέτες της προκειμένου να παράσχει όσο το 

δυνατό νωρίτερα πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων οικολογικού 

προσανατολισμού" 

 

ECR, Verts/ALE 

§ 36 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως τον λύκο", "στη βιώσιμη ανάπτυξη 

των οικοσυστημάτων και των κατοικημένων αγροτικών περιοχών" "καθώς και άλλες 

κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες" 

2ο μέρος "ιδίως τον λύκο" 

3ο μέρος "στη βιώσιμη ανάπτυξη των οικοσυστημάτων και των κατοικημένων αγροτικών 

περιοχών" 

4ο μέρος "καθώς και άλλες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες"" 

5ο μέρος "ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών" 
 

 

14. Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0594/2017 

(Ομάδα ECR) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  -  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0595/2017 

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

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 568, 30, 78 

§ 2 8Δ ENF  -  

§ 6 9 ENF ΟΚ - 127, 525, 26 

§ 7 10Δ ENF  -  

§ 8 11Δ ENF ΟΚ - 119, 527, 27 

§ 9 12Δ ENF ΟΚ - 115, 527, 27 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 501, 143, 26 

Μετά την § 10 2 GUE/NGL ΟΚ - 67, 580, 21 

§ 11 13Δ ENF  -  

Μετά την § 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 323, 262, 85 

2/ΟΚ + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

ΟΚ + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 283, 298, 83 

§ 12 14 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 536, 116, 15 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF ΟΚ - 132, 517, 27 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 448, 190, 29 

Μετά την § 14 16 ENF  -  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 508, 149, 15 

Μετά την § 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Μετά την αιτιολογική 

αναφορά 31 

4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

ΟΚ + 387, 203, 77 

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 532, 58, 76 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη H § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 491, 124, 54 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Ι 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

ΟΚ + 389, 220, 54 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 438, 152, 71 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τροπ. 3, 4, 5, 6 , 7, § 14, τελική ψηφοφορία (B8-0595/2017) 

EFDD: §§ 1 (2ο μέρος), 10, 12, 13, 14, 15, Αιτιολογική σκέψη Δ, Αιτιολογική σκέψη H (2ο 

μέρος), τροπολογίες 11, 12 

GUE/NGL: τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: τροπ. 9, 15, τελική ψηφοφορία (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

ECR, PPE: § 14 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 1 

1ο μέρος "τονίζει ότι έχει θεμελιώδη σημασία ο σεβασμός των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, 

που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στο πολωνικό Σύνταγμα," 

2ο μέρος "και η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης" 

 
Αιτιολογική σκέψη H 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση της Πολωνικής Κυβέρνησης να εφαρμόσει τη 

διάταξη του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την υλοτομία στο δάσος Bialowieza" 

2ο μέρος "και η άρνησή της να τηρήσει τις προσωρινές διατάξεις του ΕΔΑΔ για τις 

επαναπροωθήσεις στη Λευκορωσία αποτελούν ορατά σύμβολα μη τήρησης των 

Συνθηκών της ΕΕ από την Πολωνία" 

 

ALDE: 

τροπολογία 6 

1ο μέρος "καλεί την πολωνική κυβέρνηση να τηρήσει μια σθεναρή στάση όσον αφορά τα 

δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών παρέχοντας δωρεάν και προσβάσιμη 

αντισύλληψη χωρίς διακρίσεις και καθιστώντας την επείγουσα αντισύλληψη 

διαθέσιμη χωρίς ιατρική συνταγή" 

2ο μέρος "ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την κατάργηση του νόμου που περιορίζει την πρόσβαση 

γυναικών και κοριτσιών στο χάπι επείγουσας αντισύλληψης" 
 

Διάφορα 

Η Julie Ward (Ομάδα S&D) συνυπέγραψε επίσης τις τροπολογίες 1, 4, 5, 6, 7. 

 


