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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. Λευκορωσία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0197/2018 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0197/2018  PPE  ↓  

B8-0199/2018  S&D  ↓  

B8-0200/2018  ECR  ↓  

B8-0201/2018  ALDE  ↓  

B8-0204/2018  Verts/ALE  ↓  

 

Διάφορα 

Η Αnna Záborská (Ομάδα PPE) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0197/2018. 
 

 

2. Φιλιππίνες 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, 

B8-0208/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0198/2018 

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

Μετά την § 13 1 GUE/NGL ΟΚ - 139, 466, 24 

§ 14 2 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 170, 443, 17 

2/ΟΚ - 77, 492, 67 

§ αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0198/2018  PPE  ↓  

B8-0202/2018  S&D  ↓  

B8-0203/2018  ECR  ↓  

B8-0205/2018  ALDE  ↓  

B8-0206/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0208/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 14 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

τροπολογία 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "θεωρεί ότι οι τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις ελεύθερου εμπορίου θα πρέπει να παγώσουν εν αναμονή της 

βελτίωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  

 
§ 14 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ενώ η πρόοδος που σημείωσε η 

υλοποίηση των συμβάσεων ΣΓΠ + είναι σε μεγάλο βαθμό θετική" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  
 

Διάφορα 

Η Αnna Záborská (Ομάδα PPE) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0198/2018. 
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3. Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, 

B8-0212/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0191/2018 

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

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 524, 30, 92 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0191/2018  PPE  ↓  

B8-0207/2018  S&D  ↓  

B8-0209/2018  ALDE  ↓  

B8-0210/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0211/2018  ECR  ↓  

B8-0212/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 3, Αιτιολογική σκέψη E 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 1 αποσύρεται. 

Ο Bart Staes (Ομάδα Verts/ALE) απέσυρε την υπογραφή του από την κοινή πρόταση ψηφίσματος 

RC-B8-0191/2018. 
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4. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική 

εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή* 

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 562, 58, 22 

 

 

5. Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας***I 

Έκθεση: Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini (A8-0056/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 2 επιτροπή ΟΚ + 574, 13, 60 

 

 

6. Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά***I 

Έκθεση: Daniel Dalton (A8-0048/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 356 επιτροπή ΟΚ + 547, 83, 16 

 

 

7. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων***I 

Έκθεση: Martin Häusling (A8-0311/2015) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 403 επιτροπή ΟΚ + 466, 124, 50 

Δηλώσεις της 

Επιτροπής 

404 επιτροπή  +  

 

 

8. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών* 

Έκθεση: Miroslavs Mitrofαnovs (A8-0140/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

συνολική ψηφοφορία 

1-23 

25-27 

29 

31-37 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

24 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 331, 311, 9 

28 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 283, 362, 3 

30 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 309, 322, 17 

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 452, 156, 39 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 24 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των 

μισθών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  
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τροπολογία 28 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "π.χ. μέσω της βελτιωμένης πρόσβασής 

τους στις κατάλληλες πληροφορίες εντός των επιχειρήσεων και μέσω της θέσπισης 

διατάξεων για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε ζητήματα της εταιρείας." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  

 
τροπολογία 30 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "όπως οι μετανάστες ή οι εθνοτικές 

μειονότητες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  
 

 

9. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 

2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Έκθεση: Paul Rübig (A8-0146/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 1 EFDD  -  

§ 4 2 EFDD  -  

18 ENF ΟΚ - 76, 552, 16 

§ 8 12 PPE ΗΨ + 316, 292, 29 

§ 13 3 EFDD  -  

19 ENF ΟΚ - 81, 547, 14 

§ 14 20 ENF  -  

Μετά την § 21 4 EFDD ΟΚ - 231, 330, 78 

§ 24 21 ENF ΟΚ - 144, 443, 42 

5 EFDD  -  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 491, 101, 35 

Μετά την § 28 6 EFDD ΟΚ - 134, 438, 57 

22 ENF ΟΚ - 95, 495, 44 

§ 30 13 PPE ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 377, 229, 27 

2/ΗΨ + 350, 262, 23 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 31 24 Verts/ALE ΟΚ - 265, 336, 40 

14 PPE ΗΨ + 342, 284, 20 

Μετά την § 31 25 Verts/ALE ΟΚ - 226, 369, 47 

26 Verts/ALE ΟΚ - 270, 354, 20 

§ 32 15Δ PPE ΗΨ - 300, 336, 5 

Μετά την § 32 23 ENF ΟΚ - 130, 471, 41 

§ 33 27 Verts/ALE ΟΚ - 206, 404, 18 

§ 34 16 PPE ΗΨ - 273, 317, 48 

§ 36 17 PPE ΗΨ - 233, 385, 29 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 407, 208, 28 

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 575, 28, 40 

Μετά την § 38 7 EFDD ΟΚ - 130, 473, 36 

Μετά την § 45 8 EFDD ΟΚ - 108, 491, 37 

Μετά την § 46 28 Verts/ALE  -  

Μετά την § 52 9 EFDD  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 455, 123, 72 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 24, 25, 26, 27, § 38 

EFDD: τροπολογίες 4, 6, 7, 8 

GUE/NGL: τροπολογία 6, § 36 

ECR, PPE: § 26 

ENF: τροπολογίες 18, 19, 21, 22, 23 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 36 

PPE: § 26 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

τροπολογία 13 
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1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "χωρίς να προκληθεί πρόσθετο κόστος ή 

διοικητική επιβάρυνση για τη διοίκηση του Κοινοβουλίου" και του: "και θα 

βρισκόταν συνεπώς σε αντίθεση προς το σχέδιο μείωσης του προσωπικού" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  
 

Διάφορα 

Oι τροπολογίες 10 και 11 αποσύρονται. 
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10. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον 

τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις***I 

Έκθεση:Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: Απόφαση 

έναρξης διοργανικών 

διαπραγματεύσεων  

ΟΚ + 320, 312, 17 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, S&D, 

GUE/NGL: 

τελική ψηφοφορία 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία ζητήθηκε από τις Ομάδες S&D, Verts/ALE και GUE/NGL, σύμφωνα με το άρθρο 

69γ του Κανονισμού. 
 

 

11. Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του 

Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0186/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0186/2018 

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

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 417, 178, 48 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 636, 1, 12 

2/ΟΚ + 527, 87, 29 

Μετά την § 13 1 EFDD ΗΨ + 379, 230, 39 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 515, 117, 16 

2/ΟΚ + 526, 89, 26 

§ 17 3 Verts/ALE ΗΨ + 343, 288, 18 

4 PPE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 477, 116, 15 

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 529, 90, 23 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 2 Verts/ALE ΗΨ + 331, 266, 42 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 402, 206, 35 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 573, 27, 47 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 8 (2ο μέρος), 16 (2ο μέρος), 20, αιτιολογική σκέψη Ζ, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 20, Αιτιολογική σκέψη Ζ 

S&D: Αιτιολογική σκέψη ΙΔ, ΙΖ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 8 
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1ο μέρος "επισημαίνει ότι οι καταγγέλτες έχουν αποδειχθεί ζωτική πηγή για την ερευνητική 

δημοσιογραφία και για τον ανεξάρτητο Τύπο, και ότι η διασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας των πηγών έχει θεμελιώδη σημασία για την ελευθερία του 

Τύπου· τονίζει, συνεπώς, ότι οι καταγγέλτες συμβάλλουν στη δημοκρατία, στη 

διαφάνεια της πολιτικής και της οικονομίας, και στην ενημέρωση του κοινού· καλεί 

τις σλοβακικές αρχές και όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την προσωπική 

ασφάλεια και τα μέσα βιοπορισμού των δημοσιογράφων και των καταγγελτών" 

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και 

οριζόντια οδηγία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, 

συμμεριζόμενη πλήρως τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα 

ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 και της 24ης Οκτωβρίου 

2017" 

 
§ 16 

1ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο να συνεργαστεί με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη για τη 

σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το συντομότερο δυνατό" 

2ο μέρος "με σκοπό την ανάληψη συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της απάτης 

στην ΕΕ και άλλων εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης" 

 

S&D: 

§ 4 

1ο μέρος "καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα της Σλοβακίας να διερευνήσει εκ νέου την μηνυτήρια 

αναφορά που υπέβαλε ο Ján Kuciak αφού δέχθηκε απειλές" , 

2ο μέρος "και να εξετάσει τις καταγγελίες για τη διαρροή προσωπικών στοιχείων του μετά 

την υποβολή διάφορων αιτημάτων του προς στις σλοβακικές αρχές στο πλαίσιο της 

ελευθερίας της πληροφόρησης" 

 
§ 17 

1ο μέρος Σύνολο  του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "όπου αναφέρεται ότι η επιλογή των 

ανώτατων εισαγγελέων θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά πολιτικοποιημένη και ότι 

υπήρξαν πολλές καταγγελίες για διαφθορά εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων που 

δεν οδήγησαν σε κατάλληλη έρευνα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  

 
Αιτιολογική σκέψη ΚΒ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "επιπλέον, ότι η επιλογή των ανώτατων 

εισαγγελέων περιγράφηκε ως εξαιρετικά πολιτικοποιημένη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  
 

Διάφορα 

Οι  τροπολογίες 5-8 διαγράφονται. 
 

 

12. Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις 

αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0189/2018 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0189/2018 

(επιτροπή LIBE) 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 489, 137, 14 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τελική ψηφοφορία 
 

 

13. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου 

στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και 

κρατούνται στην Τουρκία 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0194/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματοςB8-0194/2018 

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

Πριν § 1 2 ENF  -  

§ 1 3 ENF  -  

Μετά την § 3 4 ENF  -  

5 ENF ΟΚ - 90, 524, 12 

Πριν από την 

αιτιολογική σκέψη A 

1 ENF  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 607, 7, 18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 

ENF: τροπολογία 5 
 

Διάφορα 

Η πρόταση ψηφίσματος B8-0196/2018 αποσύρεται. 
 

 

14. Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια 

Έκθεση: Paulo Rangel (A8-0127/2018) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 479, 112, 25 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 13 4 ALDE  -  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 393, 129, 101 

§ 16 5 ALDE ΗΨ - 199, 414, 5 

§ 17 6Δ ALDE  -  

§ 18 7 ALDE ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 22 8 ENF ΟΚ - 128, 479, 12 

Αιτιολογική σκέψη A § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 

κείμενο 

vs +  

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 456, 115, 47 

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 347, 244, 23 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 1 ALDE ΗΨ - 210, 373, 28 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 2Δ ALDE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΙΣΤ 

3 ALDE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 309, 273, 34 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 301, 253, 64 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΕ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 518, 50, 46 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 1, 14 (2ο μέρος), Αιτιολογική σκέψη Θ (2ο μέρος), ΙΗ 

ENF: τροπολογία 8 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: Αιτιολογική σκέψηs E, Ι , ΚΕ 

ECR: § 1, Αιτιολογική σκέψη ΙΑ, ΙΗ, ΚΑ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

Αιτιολογική σκέψη A 

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

2ο μέρος Αυτή η λέξη 
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S&D: 

τροπολογία 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη διαγραφή των λέξεων "κατά κύριο λόγο" 

2ο μέρος Διαγραφή των λέξεων "κατά κύριο λόγο" 

 

ECR: 

§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "της σαφούς οριοθέτησης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  

 
§ 14 

1ο μέρος Σύνολο  του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "υπογραμμίζει ότι η περιορισμένη 

χρήση της διαδικασίας «κίτρινης κάρτας» σημαίνει ενδεχομένως ότι η αρχή της 

επικουρικότητας τηρείται σε τελική ανάλυση εντός της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, 

ότι οι διαδικαστικές ελλείψεις του ΣΕΠ δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απόδειξη 

ότι δεν τηρείται η αρχή της επικουρικότητας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  

 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

1ο μέρος Σύνολο  του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "υπό την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι 

του ευρωπαϊκού λαού" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΕΠ μπορεί να συμπληρωθεί με το σύστημα που επί 

του παρόντος επιτρέπει στα εθνικά κοινοβούλια να υποβάλλουν εποικοδομητικές 

προτάσεις προς εξέταση από την Επιτροπή" 

2ο μέρος "και λαμβανομένου δεόντως υπόψη του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας της 

Επιτροπής" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά εθνικά κοινοβούλια εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους 

για ένα μέσο ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα 

να υποβάλλουν εποικοδομητικές προτάσεις προς εξέταση από την Επιτροπή" 

2ο μέρος "σεβόμενα το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής, αφού έχουν 

πρώτα εξασφαλίσει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου" 

 

PPE, ECR: 

§ 18 

1ο μέρος "προτείνει, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που δρομολόγησε η Επιτροπή το 

2016, τη πλήρη χρήση του συστήματος, σύμφωνα με το οποίο τα εθνικά 

κοινοβούλια μπορούν να υποβάλλουν εποικοδομητικές προτάσεις στην Επιτροπή με 

στόχο να επηρεάσουν τον ευρωπαϊκό διάλογο και το δικαίωμα νομοθετικής 

πρωτοβουλίας της Επιτροπής· πιστεύει συναφώς ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να 

έχει την ευχέρεια είτε να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές είτε να εκδώσει επίσημη 

απάντηση εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους δεν το έπραξε" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι η εν λόγω διαδικασία δεν μπορεί να συνίσταται σε δικαίωμα 

νομοθετικής πρωτοβουλίας, ή σε δικαίωμα ανάκλησης ή τροποποίησης νομοθετικών 

διατάξεων, ειδάλλως θα υπονόμευε την κοινοτική μέθοδο και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και, ως εκ τούτου, θα παραβίαζε τις 

Συνθήκες" 
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3ème μέρος "συνιστά, ταυτόχρονα, σε περίπτωση μελλοντικής αναθεώρησης των Συνθηκών, το 

δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας να χορηγηθεί κατά κύριο λόγο στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ως άμεσο εκπρόσωπο των πολιτών της ΕΕ" 
 

 

15. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού 

Έκθεση: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 296, 303, 7 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 575, 7, 16 

3 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 288, 293, 8 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 319, 236, 32 

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 69 1 Verts/ALE ΟΚ + 284, 273, 30 

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 230, 328, 28 

§ 72 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 80 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 445, 104, 38 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 1, § 6 

GUE/NGL: § 19 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 28, 56, 66, 69, 72 

S&D: §§ 36, 38, 50, 70, 80 

Verts/ALE: § 6 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL 

§ 19 

1ο μέρος "πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει ότι, προκειμένου να είναι σε θέση 

να επιτελούν το έργο τους με απόλυτη ανεξαρτησία, οι ΕΑΑ θα είναι επαρκώς 

εφοδιασμένες από άποψη οικονομικών, ανθρωπίνων και τεχνικών πόρων, και ότι η 

εκλογή ή ο διορισμός των διευθυντών τους και των ανώτερων διοικητικών στελεχών 

τους θα είναι διαφανείς και δεν θα επηρεάζονται από πολιτικές 

σκοπιμότητες· τονίζει ότι η αυτονομία των ΕΑΑ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού, είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού· καλεί τα 

κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ΕΑΑ δημοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις που 

περιέχουν στατιστικές και αιτιολογημένη σύνθεση των δραστηριοτήτων τους και 

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο σε σχέση με τα 

κομβικά αυτά ζητήματα" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι οι ΕΑΑ πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες για να διασφαλίζουν ότι το 

προσωπικό και οι διευθυντές τους θα απέχουν, για εύλογο χρονικό διάστημα μετά 

την αποχώρησή τους από τη θέση εργασίας τους, από δραστηριότητες που ενδέχεται 

να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με συγκεκριμένη υπόθεση 

στην οποία ενέχεται η ΕΑΑ" 

3ο μέρος "τονίζει τη σημασία του ΕΔΑ, το οποίο παρέχει τη βάση για τακτικές ανταλλαγές 

μεταξύ της Επιτροπής και των ΕΑΑ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού· καλεί την 

Επιτροπή να λάβει υπόψη τη γνώμη των ΕΑΑ" 
 

 

16. Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών 

εμβολιασμού στην Ευρώπη 

Προτάσεις ψηφίσματος : B8-0188/2018, B8-0195/2018 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0188/2018 

(επιτροπή ENVI) 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 306, 263, 9 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0195/2018 

(ομάδα ENF) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 11 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 11 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 33 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "διευκολύνει την κατάρτιση ενός πιο 

εναρμονισμένου και καλύτερα ευθυγραμμισμένου χρονοδιαγράμματος εμβολιασμού 

σε ολόκληρη την ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  
 

 

17. Εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας  

Έκθεση: Soraya Post et  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 36 2 S&D  -  

Αιτιολογική σκέψη Γ 1 S&D ΗΨ - 237, 305, 17 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 475, 51, 28 
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18. Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια 

Πρόταση ψηφίσματος : B8-0190/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0190/2018 

(επιτροπή CULT) 

Μετά την § 9 3 GUE/NGL ΟΚ + 276, 226, 44 

Αιτιολογική σκέψη A 1 GUE/NGL ΟΚ + 311, 186, 49 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη A 

2 GUE/NGL ΟΚ - 87, 445, 16 

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, 3 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις : "στην τόνωση της απασχολησιμότητας 

και της ανταγωνιστικότητας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές  

 


