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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ Εγκρίνεται με: 

- 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 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ Μυστική ψηφοφορία 
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1. Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0685/2017 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0685/2017  ECR  ↓  

B8-0687/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0688/2017  S&D  ↓  

B8-0690/2017  ALDE  ↓  

B8-0693/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, 
B8-0697/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0686/2017 

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

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0686/2017  ECR  ↓  

B8-0689/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0694/2017  S&D  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

B8-0696/2017  ALDE  ↓  

B8-0697/2017  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 12 
 

3. Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, 

B8-0701/2017, B8-0702/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0691/2017 

(PPE, ECR) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ - 244, 282, 18 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0695/2017 

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

Αιτ. σκ. Γ ΗΨ + προφορική 

τροπολογία   388, 

124, 73 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0702/2017  PPE  ↓  

B8-0691/2017  ECR  ↓  

B8-0695/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0698/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0699/2017  ALDE  ↓  

B8-0701/2017  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία (RC-B8-0691/2017) 
 

Διάφορα 
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Η Angelika Mlinar (Ομάδα ALDE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0695/2017. 

 

Η Molly Scott παρουσιάζει την εξής προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη Γ: 

“λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση της Teodora del Carmen Vásquez που έχει περάσει τα τελευταία 

δέκα έτη στη φυλακή εξετάστηκε από το Δικαστήριο Εκδίκασης σε Δεύτερο Βαθμό στις 13 

Δεκεμβρίου 2017 και η έφεσή της απορρίφθηκε, ενώ η ποινή της Evelyn Beatriz Hernandez Cruz 

επιβεβαιώθηκε τον Οκτώβριο του 2017·” 

 

 
 

4. Απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις: Επιβολή της οδηγίας 

2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση 

διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις 

που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ 

και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 

μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά ***I 

Έκθεση: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: απόφαση 

να ξεκινήσουν 

διοργανικές 

διαπραγματεύσεις 

ΟΚ + 444, 164, 7 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD, 

GUE/NGL, ENF: 

τελική ψηφοφορία 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία ζητείται από τις Ομάδες GUE/NGL, Verts/ALE και EFDD (σύμφωνα με το άρθρο 

69γ του Κανονισμού). 
 

 

5. Κατάσταση στο Αφγανιστάν 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, 
B8-0683/2017, B8-0684/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0678/2017 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0678/2017  PPE  ↓  

B8-0679/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0680/2017  EFDD  ↓  

B8-0681/2017  ALDE  ↓  

B8-0682/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0683/2017  ECR  ↓  

B8-0684/2017  S&D  ↓  

 

 

6. Κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια  

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, 
B8-0673/2017, B8-0674/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0668/2017 

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

§ 4 1 Verts/ALE  +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0668/2017  ECR  ↓  

B8-0669/2017  ALDE  ↓  

B8-0670/2017  PPE  ↓  

B8-0671/2017  EFDD  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

B8-0672/2017  S&D  ↓  

B8-0673/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0674/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 17, 24 
 

 

7. Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας  

Έκθεση: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

Μετά την § 9 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ 23 6 GUE/NGL  -  

§ 28 7 GUE/NGL  +  

§ 29 8 GUE/NGL  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 597, 6, 20 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

S&D: 

τροπολογία 3 

1ο μέρος "υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στο επιγραμμικό 

περιεχόμενο πρέπει να βασίζονται στον νόμο, να προσδιορίζονται σαφώς, να είναι 

αναλογικοί και δικαιολογημένοι και να εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό·" 
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2ο μέρος "θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τυχόν μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την 

παρακολούθηση υπηρεσιών, όπως οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, πρέπει να 

περιορίζονται στην προστασία των ανηλίκων από υλικό σεξουαλικής κακοποίησης 

παιδιών και από το ηλεκτρονικό «ψάρεμα»·" 
 

 

8. Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 

Έκθεση:Νότης Μαριάς (A8-0387/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 2 3 EFDD ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 200, 391, 23 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 14 4 EFDD ΟΚ - 231, 390, 2 

Μετά την § 16 18 PPE ΟΚ - 202, 399, 21 

§ 19 8 S&D  +  

§ 22 5 EFDD  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 375, 228, 19 

Μετά την § 22 6 EFDD ΟΚ + 337, 276, 9 

7 EFDD ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 374, 184, 65 

2/ΟΚ - 209, 392, 22 

11 Verts/ALE ΟΚ - 284, 336, 4 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 25 12 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 26 13 Verts/ALE ΟΚ + 347, 271, 7 

§ 29 17Δ PPE ΟΚ - 292, 299, 30 

Μετά την αιτ. σκ. Ι 1 EFDD ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτ. σκ. ΙΓ 14 PPE ΟΚ - 250, 321, 54 

9 Verts/ALE  +  

Αιτ. σκ. ΙΔ 10 Verts/ALE ΗΨ + 323, 278, 17 

Αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτ. σκ. Κ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την αιτ. σκ. ΚΑ 15 PPE ΗΨ - 275, 326, 20 

Αιτ. σκ. ΚΔ 2 EFDD ΗΨ - 284, 339, 0 

Αιτ. σκ. ΚΗ 16Δ PPE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 356, 206, 61 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 11, 13, 14, 17, 18 

EFDD: τροπολογίες 4, 6, 7, 14, 18 

PPE: τροπολογία 17 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 
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Verts/ALE: § 4, αιτ. σκ. ΙΕ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 25 

1ο μέρος "τονίζει το ευρύ φάσμα που καλύπτουν τα ζητήματα που εγείρονται στις 

υποβαλλόμενες αναφορές, από την εσωτερική αγορά , τη δικαιοσύνη, την ενέργεια 

και τις μεταφορές μέχρι τα θεμελιώδη δικαιώματα, την υγεία, το περιβαλλοντικό 

δίκαιο, τις αναπηρίες και την καλή μεταχείριση των ζώων και τις διάφορες 

επιπτώσεις του Brexit στους πολίτες·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει την αύξηση κατά 10 % του αριθμού αναφορών που ελήφθησαν το 

2016 (569) και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να στελεχώσουν επαρκώς τις 

αρμόδιες για τη διεκπεραίωση αναφορών υπηρεσίες, και ιδίως τη γραμματεία της 

Επιτροπής Αναφορών· " 

 
Αιτ. σκ. Κ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όσο και των οικείων υποστηρικτών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

Verts/ALE: 

§ 5 

1ο μέρος "εξακολουθεί να θεωρεί σημαντική υποχρέωση, στην περίπτωση μη παραδεκτών ή 

αβάσιμων αναφορών, να μην μεσολαβεί δυσανάλογα μεγάλο χρονικό διάστημα έως 

ότου χαρακτηριστούν μη παραδεκτές ή έως ότου περατωθεί η εξέτασή τους·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη να αιτιολογείται προσεκτικά στον 

αναφέροντα το μη παραδεκτό ή η περάτωση της εξέτασης της αναφοράς επειδή 

ήταν αβάσιμη·" 

 

S&D: 

Αιτ. σκ. ΙΕ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "γρήγορα", "προκειμένου να μην 

επιβαρύνεται το έργο της επιτροπής", "διοικητική" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ALDE: 

τροπολογία 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "πλήρη" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
τροπολογία 3 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "πλήρους" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
τροπολογία 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "απόλυτη" και "πλήρης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 22 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

η Επιτροπή παρέλειψε να λάβει δεόντως υπόψη τις πρόσφατες εργασίες για ένα μη 

νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την ΕΠΠ, ιδίως τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Αναφορών και, ως εκ τούτου, δεν τήρησε τη διοργανική συμφωνία·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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9. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών 

Έκθεση: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 482, 112, 23 

2/ΟΚ + 423, 161, 33 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 312, 278, 17 

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 81 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 85 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 305, 299, 10 

2/ΟΚ - 286, 293, 23 

§ 86 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 300, 299, 12 

§ 89 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 310, 278, 9 

§ 93 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 232, 339, 30 

§ 110 2 Verts/ALE  +  

§ 113 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 115 3 Verts/ALE  +  

§ 133 4 Verts/ALE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 301, 249, 25 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: §§ 20, 85 

S&D: §§ 20, 85, 86, 93 

Verts/ALE: §§ 85, 86 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113 

Verts/ALE: § 93 

ECR: §§ 18, 20, 23, 81, 85, 86 

S&D: § 93 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 20 

1ο μέρος "επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής με στόχο την ανάπτυξη προτύπων για τα 

διαλειτουργικά συστήματα τηλεδιοδίων στην ΕΕ, καθώς και την επικείμενη 

αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό αυτοκόλλητο σήμα (ευρωβινιέτα)," 

2ο μέρος "η οποία θα πρέπει να προβλέπει χρέωση με βάση την απόσταση και διαφοροποίηση 

με βάση τις εκπομπές CO2, καθώς και τη δυνατότητα διαφοροποίησης της χρέωσης 

με βάση επικαιροποιημένα πρότυπα Euro· φρονεί ότι η επέκταση της χρέωσης με 

βάση την απόσταση θα πρέπει να καλύπτει όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

ημιφορτηγά, ενώ παράλληλα θα επιτρέπεται κάποιας μορφής ευελιξία για τις 

απομακρυσμένες και τις αραιοκατοικημένες περιοχές·" 

 

Verts/ALE: 

§ 85 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "έως το 2035" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 


