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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. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την 

Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία 

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (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 + 629, 21, 9 

 

 

2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 που συνοδεύει την πρόταση 

κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με σκοπό την παροχή βοήθειας 

στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία 

Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 650, 28, 1 

 

 

3. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και 

επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 

 

 

4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής 

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και 3/5 των ψηφισάντων) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 3 1 ENF OK - 152, 518, 9 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

Μετά την § 9 6 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Β 

2 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη Ε 3 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 575, 107, 4 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 1 
 

 

5. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος 

αραβόσιτος GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0232/2018 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0232/2018 

(επιτροπή ENVI) 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

OK + 450, 200, 35 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, ENF: τελική ψηφοφορία 
 

 

6. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος 

αραβόσιτος 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος 

αραβόσιτος με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 

και NK603 (D056123) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0233/2018 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0233/2018 

(επιτροπή ENVI) 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

OK + 451, 199, 37 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, ENF: τελική ψηφοφορία 
 

 

7. Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά 

της ΕΕ 

Έκθεση: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 30 1 + των 38 

βουλευτών 

ΗΨ + 539, 136, 7 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 590, 52, 41 

 

 

 

8. Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

Έκθεση: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 8 ENF  -  

Μετά την § 2 33 Verts/ALE ΗΨ - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL OK - 316, 350, 16 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 580, 74, 29 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 6 34 Verts/ALE OK - 320, 361, 6 

§ 7 25 EFDD  -  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 627, 26, 32 

Μετά την § 9 35 Verts/ALE OK - 314, 357, 13 

42 GUE/NGL OK + 358, 291, 34 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 527, 106, 49 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 522, 127, 22 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 25 36 Verts/ALE OK + 561, 104, 19 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 608, 44, 29 

§ 29 9 ENF  -  

Μετά την § 36 49 GUE/NGL OK - 327, 339, 22 

Μετά την § 37 43 GUE/NGL  -  

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 605, 75, 8 

2/ΟΚ + 547, 113, 18 

§ 44 10 ENF  -  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 673, 11, 3 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 50 11 ENF  -  

21 + των 38 

βουλευτών 

 -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 55 12 ENF  -  

§ 56 13 ENF  -  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 622, 34, 31 

2/ΟΚ + 460, 205, 13 

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 67 28 EFDD ψ.τμ.   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 577, 74, 28 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

Μετά την § 67 1 PPE OK + 335, 309, 39 

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 71 50 GUE/NGL OK - 207, 461, 19 

Μετά την § 78 15 ENF OK - 108, 554, 11 

Μετά την § 82 2 PPE ΗΨ - 283, 364, 21 

§ 88 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 314, 297, 62 

§ 91 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 377, 272, 35 

§ 92 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 94 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 403, 253, 28 

Μετά την § 95 44 GUE/NGL ΗΨ - 295, 354, 24 

Μετά την § 96 45 GUE/NGL  -  

§ 97 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

Μετά την § 100 46 GUE/NGL ΗΨ - 140, 530, 4 

§ 104 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

§ 105 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 112 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 368, 308, 12 

§ 115 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Τίτλος μετά την § 118 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 119 52 GUE/NGL OK - 179, 485, 21 

§ 120 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 503, 112, 49 

§ 122 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 124 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 490, 184, 9 

4/ΟΚ + 507, 157, 12 

§ 128 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 512, 129, 9 

§ 129 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 135 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΗΨ + 482, 191, 8 

§ 139 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 478, 162, 21 

§ 140 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE ΗΨ - 253, 399, 21 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 142 18 ENF OK - 70, 608, 2 

Μετά την § 142 19 ENF OK - 50, 609, 20 

§ 143 38 Verts/ALE OK + 325, 309, 43 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 144 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 611, 56, 15 

§ 145 20 ENF  -  

§ 146 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 146 39 Verts/ALE OK + 603, 73, 9 

§ 152 § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

§ 154 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 160 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 162 27 EFDD  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 168 40 Verts/ALE ΗΨ - 297, 381, 4 

§ 170 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 605, 66, 8 

2/ΗΨ + 517, 140, 25 

§ 171 41 Verts/ALE ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 298, 359, 19 

2 ↓  

§ 176 47 GUE/NGL OK - 216, 459, 11 

Μετά την § 177 48 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. αναφ. 10 30 Verts/ALE OK - 303, 357, 18 

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 581, 74, 23 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

IΣΤ 

3 ENF  -  

Αιτιολογική σκέψη Κ 4 ENF  -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΖ 

5 ENF  -  

23 EFDD  -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 557, 100, 13 

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΛΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 362, 291, 21 

Αιτιολογική σκέψη 

ΜΒ 

6Δ ENF  -  

Αιτιολογική σκέψη Ν § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 525, 143, 8 

Αιτιολογική σκέψη 

ΝΕ 

24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE OK - 294, 361, 28 

Αιτιολογική σκέψη 

ΝΣΤ 

22 ALDE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 548, 98, 27 

Αιτιολογική σκέψη 

ΞΘ 

32 Verts/ALE OK - 307, 356, 21 

Αιτιολογική σκέψη § αρχικό ψ.τμ.   



P8_PV(2018)05-30(VOT)_EL.docx 12 PE 623.123 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ΟΒ κείμενο 
1 +  

2/ΗΨ + 448, 131, 59 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 468, 123, 89 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE, S&D: τροπολογία 1 

ECR: § 64 

GUE/NGL τροπολογίες 42, 47, 49, 50, 51, 52 

ENF: τροπολογίες 15, 18, 19, 49, §§ 4 (2ο μέρος), 8, 27, 40, 48, 144, αιτιολογικές σκέψεις 

ΝΣΤ, Ι (2ο μέρος) 

Verts/ALE: τροπολογίες 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, §§ 67 (2ο μέρος), 88, 91, 94, 112, 124 (3ο 

και 4ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: §§ 91, 112 

ALDE: § 122 

GUE/NGL: §§ 27, 120, 128, 154 

Verts/ALE: §§ 14, 23, 88, 91, 94, 105, 112, 115, 128 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 60 

1ο μέρος "υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα δημόσια κονδύλια της τρέχουσας ΚΓΠ, τα οποία 

δαπανώνται για τις πραγματικές δραστηριότητες των γεωργών, υπόκεινται σε πολύ 

ακριβείς και μικρής κλίμακας ελέγχους" 

2ο μέρος "ενώ τα μεγαλύτερα ποσά του προϋπολογισμού της ΚΓΠ (άμεσες πληρωμές) 

καταβάλλονται απλώς και μόνο λόγω ιδιοκτησίας γης, χωρίς να απαιτούνται 

έλεγχοι, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στους ευρωπαίους 

πολίτες·" 

 

S&D: 

τροπολογία 28 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη διαγραφή των λέξεων: "ή για την 

αντιστάθμιση των επιπτώσεων των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 41 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ALDE: 

§ 40 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί, επομένως, να αυξηθεί ή να 

διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ σε σταθερό επίπεδο στο επόμενο ΠΔΠ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 64 
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1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη δίκαιης κατανομής των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών 

μελών, η οποία είναι ουσιώδης για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια" 

2ο μέρος "όπως τα ποσά που εισπράττουν τα κράτη μέλη στους πυλώνες Ι και ΙΙ και το 

γεγονός ότι οι φυσικές συνθήκες, η απασχόληση και οι κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες, το γενικό βιοτικό επίπεδο, το κόστος παραγωγής, ιδίως το κόστος γης και 

η αγοραστική δύναμη δεν είναι τα ίδια σε ολόκληρη την ΕΕ·" 

 
§ 65 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "αυξηθεί" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 68 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθιστώντας υποχρεωτική την 

εφαρμογή αμφότερων υποχρεωτική για τα κράτη μέλη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 92 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "περισσότερο" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 139 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με σκοπό να δημιουργηθεί ένα 

λειτουργικό και ανεξάρτητο ταμείο της ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 170 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μικρής κλίμακας και οικογενειακού 

χαρακτήρα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΟΒ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "πιο" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 

GUE/NGL: 

§ 25 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι, στην προηγούμενη μεταρρύθμιση, ήταν δύσκολο να συμφωνηθεί ο 

ορισμός του «ενεργού γεωργού»·" 

2ο μέρος "θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η γεωργική παραγωγή (π.χ. η διατήρηση της γης σε καλή 

γεωργική κατάσταση, η εφαρμογή ορθών ζωοτεχνικών πρακτικών, η συμβολή στην 

κυκλική οικονομία) θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλύτερα στοχευμένη και 

μετρήσιμη λύση για έναν τέτοιο ορισμό·" 

 
§ 129 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υποστήριξη της δημιουργίας και 

ανάπτυξης οικονομικών φορέων, κάθετα και οριζόντια, όπως είναι οι οργανώσεις 

παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, αλλά και οι ενώσεις αυτών 

και οι διατομεακές οργανώσεις" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 160 
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1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για την περαιτέρω αύξηση της 

μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα της 

παραγωγής τροφίμων" και "ώστε να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στον 

κόσμο·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ENF: 

§ 4 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί στην ΚΓΠ η ουσιαστική σχέση μεταξύ 

νομοθετών της ΕΕ, γεωργών και πολιτών·" 

2ο μέρος "απορρίπτει οποιαδήποτε πιθανότητα επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ, κάτι που θα 

μπορούσε να αυξήσει τις ανισορροπίες στον ανταγωνισμό στα πλαίσια της ενιαίας 

αγοράς·" 

 

Verts/ALE: 

§ 19 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η συλλογή πληροφοριών θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε 

δορυφορικές εικόνες και σε βάσεις δεδομένων ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου" 

2ο μέρος "και λιγότερο στην υποβολή στοιχείων από τους ίδιους τους γεωργούς·" 

 
§ 104 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "νέες" και "ακρίβειας και ψηφιακής 

γεωργίας" 

2ο μέρος "νέες" 

3ο μέρος "ακρίβειας και ψηφιακής γεωργίας" 

 
Τίτλος ενότητας μετά την § 118 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "παγκόσμιο" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 152 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η εμπορική πολιτική της" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 162 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όσον αφορά την προώθηση των 

γεωργικών συμφερόντων της ΕΕ σε πρόσφατες διμερείς εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, ιδίως" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις παρέχουν το πρώτο ουσιαστικό 

επίπεδο σταθερότητας και ένα δίχτυ ασφάλειας για τα γεωργικά εισοδήματα, καθώς 

αντιστοιχούν σε ένα ουσιαστικό τμήμα -  έως και στο 100 % σε ορισμένες 

περιφέρειες -, των γεωργικών εισοδημάτων, και ότι θα πρέπει να συνεχιστούν ώστε 

οι γεωργοί να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται υπό ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού·" 

2ο μέρος "τρίτες χώρες " 

 
αιτιολογική σκέψη ΛΒ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προς τη γεωργία ακριβείας και προς" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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αιτιολογική σκέψη Aζ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της βιοτεχνολογικής έρευνας 

διεξάγεται πλέον εκτός της ΕΕ, και εστιάζεται συνήθως σε γεωργοοικονομικά 

ζητήματα που δεν αφορούν τον τομέα της ΕΕ" 

2ο μέρος "γεγονός που επιφέρει δυνητική απώλεια επενδύσεων και εστίασης·" 

 
αιτιολογική σκέψη Ν 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ALDE, GUE/NGL: 

§ 50 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υποχρεωτικό" και "υποχρεωτική", 

"φθίνουσα",  θεωρεί ότι τα κεφάλαια που θα καθίστανται διαθέσιμα από την 

επιβολή ανώτατων ορίων και την προοδευτική μείωση θα πρέπει να παραμένουν στο 

κράτος μέλος ή την περιφέρεια από την οποία προέρχονται· 

2ο μέρος "υποχρεωτικό" και "υποχρεωτική" 

3ο μέρος "φθίνουσα" 

4ο μέρος "με υποχρεωτική επιβολή ανώτατου ορίου το οποίο θα αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο" 

5ο μέρος: "θεωρεί ότι τα κεφάλαια που θα καθίστανται διαθέσιμα από την επιβολή ανώτατων 

ορίων και την προοδευτική μείωση θα πρέπει να παραμένουν στο κράτος μέλος ή 

την περιφέρεια από την οποία προέρχονται·" 

 

S&D, ALDE, GUE/NGL, ENF, Verts/ALE: 

§ 67 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αλλά να ενεργοποιούνται μόνο μετά 

από αξιολόγηση της Επιτροπής·", "το περιβάλλον, το κλίμα ή" 

2ο μέρος "αλλά να ενεργοποιούνται μόνο μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής·" 

3ο μέρος "το περιβάλλον, το κλίμα ή" 

4ο μέρος "ή για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου" 

 

ALDE, ENF: 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεν έχει δώσει καμία εγγύηση για τη 

διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, και αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι 

απαραίτητο να εξεταστεί πριν από την υποβολή των επικείμενων νομοθετικών 

προτάσεων· "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγγυήσεις αυτές" και "θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι δεν προβλέπεται επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ" 

2ο μέρος "δεν έχει δώσει καμία εγγύηση για τη διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, και 

αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να εξεταστεί πριν από την 

υποβολή των επικείμενων νομοθετικών προτάσεων· "ότι οι εγγυήσεις αυτές" 

3ο μέρος "θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προβλέπεται επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ" 

 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 124 

1ο μέρος "επιμένει ότι είναι απολύτως αναγκαίο η μελλοντική ΚΓΠ να στηρίζει 

αποτελεσματικότερα τους γεωργούς, δίκαια και εγκαίρως, προκειμένου να 

αντιμετωπίζεται η αστάθεια τιμών και εισοδήματος που οφείλεται στο κλίμα, τις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες, αλλά και στους υγειονομικούς κινδύνους και τους 

κινδύνους της αγοράς" 
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2ο μέρος "δημιουργώντας επιπρόσθετα κίνητρα και συνθήκες αγοράς που ενισχύουν την 

ανάπτυξη και την εθελοντική χρήση εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και 

σταθεροποίησης (προγράμματα ασφάλισης, εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος, 

μηχανισμοί ατομικών αποθεματικών και αμοιβαία κεφάλαια), ενώ διασφαλίζει την 

προσβασιμότητα για όλους τους γεωργούς και τη συμβατότητα με τα υπάρχοντα 

εθνικά συστήματα·" εκτός από τις λέξεις "προγράμματα ασφάλισης" και "εργαλεία 

σταθεροποίησης εισοδήματος" 

3ο μέρος "προγράμματα ασφάλισης" 

4ο μέρος "εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος" 

 
§ 135 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη, ως εκ τούτου, η ενιαία ΚΟΑ να συνεχίσει να διαδραματίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ΚΓΠ ως δίχτυ ασφαλείας για την ταχεία 

σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και για την αντιμετώπιση κρίσεων" 

2ο μέρος "ενώ υπογραμμίζει τη σημασία του κανονισμού Omnibus στην ανάπτυξη και 

ενθάρρυνση - αντλώντας από τα διδάγματα των τελευταίων κρίσεων της αγοράς, 

ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα - της συμπληρωματικής χρήσης καινοτόμων 

εργαλείων αγοράς και εργαλείων διαχείρισης κρίσεων, όπως οι εθελοντικές 

τομεακές συμφωνίες, για τη διαχείριση και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τη μείωση της 

προσφοράς, με ποσοτικούς όρους, μεταξύ των παραγωγών, των οργανώσεων 

παραγωγών, των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών και διατομεακών 

οργανώσεων και των μεταποιητών (π.χ. πρόγραμμα περιορισμού της παραγωγής 

γάλακτος της ΕΕ)·" εκτός από τις λέξεις "του κανονισμού Omnibus" 

3ο μέρος "του κανονισμού Omnibus" 

 
§ 140 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ενώ", "επωφελείς για ορισμένους 

γεωργικούς τομείς και απαραίτητες για την ενίσχυση της θέσης της Ένωσης στην 

παγκόσμια γεωργική αγορά" και "και ωφελούν την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό 

της, δημιουργούν επίσης" 

2ο μέρος "ενώ" 

3ο μέρος "επωφελείς για ορισμένους γεωργικούς τομείς και απαραίτητες για την ενίσχυση της 

θέσης της Ένωσης στην παγκόσμια γεωργική αγορά"  

4ο μέρος "και ωφελούν την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της, δημιουργούν επίσης" 

 
§ 143 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ενώ είναι σημαντική η συνέχιση των 

εργασιών για αύξηση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στις 

αγορές," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 146 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει ότι ο τομέας γεωργικών 

προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα πρέπει να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης 

που προσφέρουν οι εξαγωγές, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 90 % της 

επιπλέον παγκόσμιας ζήτησης για γεωργικά προϊόντα διατροφής κατά την επόμενη 

δεκαετία θα προέρχεται από χώρες εκτός Ευρώπης·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Ο Stefan Eck (Ομάδα GUE/NGL) συνυπέγραψε τις τροπολογίες 42 έως 52. 
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9. Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου 

Έκθεση: Pavel Svoboda et  Richard Corbett (A8-0170/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 407, 245, 17 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 395, 247, 37 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

(διαγραφή της §) 

Μετά την § 86 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροπολογία 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΓ 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 349, 292, 43 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 497, 76, 111 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: αιτιολογική σκέψη ΚΓ, § 10 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

+ των 76 

βουλευτών 

αιτιολογική σκέψη ΚΓ, § 8 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

+ των 76 βουλευτών 

§ 10 στοιχείο κα 

1ο μέρος "ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας για την καλύτερη 

προστασία της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης," 
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2ο μέρος " με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας" 

 
§ 27 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "συστηματικά" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 
 

 

 

Διάφορα 

Η Heidi Hautala πρότεινε την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 86α: 

"86α. λαμβάνει δεόντως υπόψη την απόφαση De Capitani1, η οποία επιβεβαιώνει ότι οι 

αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας είναι συμφυείς προς τις νομοθετικές 

διαδικασίες της ΕΕ και ότι δεν συνάγεται η ύπαρξη γενικού τεκμηρίου μη 

δημοσιοποίησης για νομοθετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων των 

τριμερών διαλόγων· 

––––––––––––––––––––– 
1 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έβδομο πενταμελές τμήμα) της 22ας 

Μαρτίου 2018, De Capitani κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπόθεση Τ-540/15, 

ECLI:EU:T:2018:167" 

 

Ο Pavel Svoboda πρότεινε την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 71: 

"71. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 40 της νέας διοργανικής συμφωνίας ξεκίνησαν το 

Νοέμβριο του 2016· σημειώνει με απογοήτευση ότι μετά από συζητήσεις που διαρκούν 

περισσότερο από ένα έτος, δύο τρεις  γύρους διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο και 

διάφορες συνεδριάσεις σε τεχνικό επίπεδο, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί συμφωνία, παρά την 

ύπαρξη σαφούς και πάγιας νομολογίας· σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 

τώρα και επιμένει εμφατικά ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν 

ήδη με την βουλγαρική προεδρεία·" 

 

Ο Pavel Svoboda πρότεινε με προφορική τροπολογία την διαγραφή της παραγράφου 74. 
 

 

10. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0239/2018 

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

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 1 13 GUE/NGL OK - 74, 592, 18 

Μετά την § 2 14 GUE/NGL OK - 116, 550, 17 

Μετά την § 3 15 GUE/NGL OK - 75, 559, 39 

§ 4 1 EFDD  -  

6 ENF OK - 98, 542, 40 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 4 16αναθ

. 

GUE/NGL OK - 164, 480, 43 

§ 5 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

Μετά την § 5 17 GUE/NGL OK - 133, 534, 20 

§ 6 3 EFDD  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 517, 120, 46 

2/ΟΚ + 488, 165, 19 

Μετά την § 6 18 GUE/NGL OK - 175, 480, 31 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 500, 158, 26 

Μετά την § 7 7 ENF OK - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL OK - 86, 565, 32 

§ 8 8 ENF OK - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 445, 188, 51 

Μετά την § 8 20 GUE/NGL  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 510, 154, 17 

2/ΟΚ + 506, 132, 45 

Μετά την § 9 9 ENF  -  

21αναθ

. 

GUE/NGL OK - 85, 575, 25 

§ 10 10 ENF OK - 126, 522, 30 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 462, 193, 27 

Μετά την § 10 22αναθ

. 

GUE/NGL OK - 90, 542, 50 

Μετά την § 11 23 GUE/NGL OK - 145, 462, 69 

Μετά την § 12 24 GUE/NGL OK - 146, 501, 31 

§ 13 5 EFDD  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 503, 149, 32 

Μετά την § 13 11 ENF OK - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL OK - 120, 544, 21 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 566, 71, 41 

2/ΟΚ + 567, 85, 28 

Μετά την § 14 26 GUE/NGL OK - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. αναφ. 4 29 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 409, 213, 61 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0241/2018 (GUE/NGL) 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_EL.docx 21 PE 623.123 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

ENF: τροπολογίες 6, 7, 8, 10, 11, § 9 (2ο μέρος) 

GUE/NGL: τροπολογίες 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

S&D, PPE, EFDD: τελική ψηφοφορία (B8-0239/2018) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFDD: §§ 7, 8, 10, 13 

ENF: § 13 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 1 

1ο μέρος "λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά 

με το ΠΔΠ 2021-2027 και το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ, οι οποίες θέτουν τη 

βάση για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου καθορίζεται με σαφήνεια σε δύο 

ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από πολύ ευρεία πλειοψηφία στις 14 Μαρτίου 2018 και 

που αποτελούν την εντολή του για τις διαπραγματεύσεις·" 

 
§ 4 

1ο μέρος "εκφράζει την απογοήτευσή του για το προτεινόμενο συνολικό επίπεδο του 

επόμενου ΠΔΠ το οποίο έχει οριστεί σε 1.1 τρισεκατομμύρια EUR, ποσό που 

αντιπροσωπεύει το 1,08 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27 μετά την αφαίρεση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάπτυξης (επί του παρόντος 0,03 % του ΑΕΕ της ΕΕ εκτός του 

προϋπολογισμού της ΕΕ)· υπογραμμίζει ότι το εκφρασμένο ως ποσοστό του ΑΕΕ 

συνολικό αυτό επίπεδο είναι σε πραγματικούς όρους χαμηλότερο από το σημερινό 

ΠΔΠ," 

2ο μέρος "παρά την πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για τις νέες πολιτικές 

προτεραιότητες και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση· "υπενθυμίζει 

ότι το σημερινό ΠΔΠ είναι χαμηλότερο από το προηγούμενο (200720072013) και 

έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για τη χρηματοδότηση των πιεστικών αναγκών της 

Ένωσης·" 

 
§ 6 
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1ο μέρος "επαναβεβαιώνει τη σταθερή θέση του σχετικά με το ύψος της χρηματοδότησης για 

τις βασικές πολιτικές της ΕΕ στο ΠΔΠ 2021-2027 που είναι αναγκαίο, ώστε να 

μπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή και τους στόχους τους· τονίζει, 

ειδικότερα, την έκκληση για διατήρηση της χρηματοδότησης της ΚΓΠ και της 

πολιτικής συνοχής για την ΕΕ-27 τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού 

2014-2020 σε πραγματικούς όρους, με ταυτόχρονη διατήρηση της γενικής 

αρχιτεκτονικής των πολιτικών αυτών, για τριπλασιασμό του σημερινού 

προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus +, για διπλασιασμό της ειδικής 

χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, για 

αύξηση του σημερινού προϋπολογισμού για την έρευνα και την καινοτομία κατά 

τουλάχιστον 50 %, ώστε να φτάσει τα 120 δισ. EUR, για διπλασιασμό του 

προγράμματος Life +, για ουσιαστική αύξηση των επενδύσεων μέσω της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και για εξασφάλιση πρόσθετης 

χρηματοδότησης για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τις εξωτερικές σχέσεις·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, τη θέση του για ορισμό του ΠΔΠ 2021-2027 στο 

επίπεδο του 1,3 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27·" 

 
§ 14 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "/των ιδίων πόρων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ENF: 

 

EFDD, ENF: 

§ 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και υποστηρίζει πλήρως την 

εξάλειψη όλων των επιστροφών και διορθώσεων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Η πρόταση ψηφίσματος B8-0240/2018 (Ομάδα ECR) αποσύρθηκε. 

Οι Marie-Pierre Vieu και Marie-Christine Vergiat (Ομάδα GUE/NGL) συνυπέγραψαν την 

πρόταση ψηφίσματος B8-0241/2018. 
 

 

11. Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο σχετικά με τη Λιβύη 

Έκθεση: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 στοιχείο α 36 S&D  +  

§ 1, μετά το στοιχείο α 20 GUE/NGL OK - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL OK - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL OK - 53, 603, 24 

§ 1 μετά το στοιχείο β 27 EFDD ΗΨ + 610, 42, 26 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1, στοιχείο δ 28 EFDD ΗΨ + 375, 281, 25 

§ 1 μετά το στοιχείο ζ 29 EFDD ΗΨ + 503, 129, 44 

§ 1 στοιχείο η 30 EFDD  +  

§ 1 στοιχείο ι 37 S&D ΗΨ + 537, 106, 24 

§ 1 στοιχείο ιβ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 1 στοιχείο ιγ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 607, 50, 13 

2/ΟΚ + 533, 120, 13 

§ 1, στοιχείο ιδ 31 EFDD ΗΨ + 496, 113, 14 

§ 1 στοιχείο ιε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 610, 60, 10 

2/ΟΚ + 495, 121, 52 

§ 1 μετά το στοιχείο 

ιστ 

32 EFDD ΗΨ + 515, 92, 74 

§ 1 στοιχείο ιθ 3Δ EFDD OK - 118, 555, 4 

§ 1, στοιχείο κ 10 GUE/NGL OK - 183, 482, 13 

4 EFDD OK - 126, 540, 11 

§ 1, στοιχείο κα 11 GUE/NGL OK - 182, 469, 26 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 579, 64, 26 

2/ΟΚ + 352, 219, 90 

3/ΟΚ + 500, 124, 49 

4/ΟΚ + 429, 192, 50 

5/ΟΚ + 510, 130, 28 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

6/ΟΚ + 506, 149, 19 

7/ΟΚ + 498, 150, 13 

§ 1 μετά το στοιχείο 

κα 

12 GUE/NGL OK - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL OK - 101, 539, 33 

§ 1 στοιχείο κβ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 631, 18, 27 

2/ΟΚ + 372, 286, 18 

§ 1 στοιχείο κγ 5 EFDD OK - 139, 526, 15 

§ 1 μετά το στοιχείο 

κγ 

6 EFDD OK - 146, 528, 5 

§ 1 μετά το στοιχείο 

κδ 

14 GUE/NGL OK - 212, 429, 35 

§ 1 στοιχείο κε § αρχικό 

κείμενο 

OK - 330, 331, 18 

§ 1 στοιχείο κστ 38 S&D  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

OK ↓  

§ 1 στοιχείο κθ 15 GUE/NGL OK - 197, 440, 38 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 1 στοιχείο λα 16 GUE/NGL OK + 404, 261, 12 

§ 1 μετά το στοιχείο λε 39 S&D ΗΨ + 548, 101, 27 

40 S&D  -  

μετά την αιτ. αναφ. 5 7 GUE/NGL OK + 348, 312, 19 

8 GUE/NGL OK + 343, 290, 32 

μετά την αιτ. αναφ. 13 1 EFDD OK - 110, 542, 25 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Α 17 GUE/NGL OK - 76, 547, 48 

μετά την αιτ. σκ. Α 18 GUE/NGL OK - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL OK - 95, 538, 44 

μετά την αιτ. σκ. Ζ 23 EFDD ΗΨ + 433, 194, 49 

Αιτιολογική σκέψη Η § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Θ 

2 EFDD OK - 91, 561, 27 

Μετά την αιτ. σκ. ΙΑ 9 GUE/NGL OK + 338, 334, 4 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΙΕ 

24 EFDD  +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ 25 EFDD  +  

μετά την αιτ. σκ. ΙΘ 26 EFDD ΗΨ + 554, 97, 19 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΚΣΤ 

34 S&D  +  

35 S&D  +  

ψηφοφορία: σύσταση (σύνολο του κειμένου) OK + 486, 150, 44 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 12, 34, 5, 6 

GUE/NGL: τροπολογίες 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, § 1, στοιχείο ιγ· 

§ 1 στοιχείο ιε· § 1 στοιχείο κα· § 1 στοιχείο κβ· § 1 στοιχείο κε· § 1 στοιχείο κστ 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: § 1 στοιχείο κθ 

Verts/ALE, 

GUE/NGL: 

§ 1 στοιχείο κε· § 1 στοιχείο κστ 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 1 στοιχείο ιβ 
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1ο μέρος "να εξετάσουν την κρίση στη Λιβύη σε ευρύτερο περιφερειακό και παναφρικανικό 

πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη είναι το κλειδί για τη σταθερότητα της 

Βόρειας Αφρικής, της περιοχής του Σαχέλ και της Μεσογείου· για την προώθηση 

και τη διευκόλυνση της συνεργασίας της χώρας με τις γειτονικές χώρες του Σαχέλ· 

να λάβουν υπόψη, στο πλαίσιο της εν λόγω εξέτασης, τον αντίκτυπο που έχει η 

κατάσταση στη Λιβύη για τη δυναμική και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

σήμερα η ΕΕ· να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη πολιτική έναντι της Λιβύης, η 

οποία θα λαμβάνει υπόψη την περιφερειακή και παναφρικανική προοπτική που θα 

καλύπτει ευρύτερες αναπτυξιακές πολιτικές, πολιτικές για την ασφάλεια και 

πολιτικές για τη μετανάστευση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των θεμελιωδών ελευθεριών, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την 

καταπολέμηση της δουλείας και της εκμετάλλευσης· να εξασφαλίσουν ότι η 

πολιτική αυτή υποστηρίζεται από κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση για την 

υλοποίησή της, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου, ώστε να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα·" 

2ο μέρος "να συνεχίσουν και να εντείνουν, όπου είναι δυνατόν, τη συνεργασία μεταξύ της 

επιχείρησης ΝΑΤΟ Sea Guardian και της επιχείρησης Sophia της EUNAVFOR 

MED·" 

 

 
§ 1 στοιχείο κθ 

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

εντατικοποιήσουν τις εργασίες της επιχείρησης EUNAVFOR Med Operation Sophia 

για την περιστολή του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών και λαθρεμπόρων, 

να αναπτύξουν την ικανότητα των ακτοφυλάκων της Λιβύης και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Η 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η δράση της ΕΕ παρουσιάζει 

αποτελέσματα " και "στο μέτωπο" και "δεδομένου ότι" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

GUE/NGL: 

§ 1 στοιχείο ιγ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προσπάθειες για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όχι μόνο με την 

ενοποίηση των πληροφοριών, την οικονομική συνεργασία και την τακτική 

υποστήριξη, αλλά και με" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 1 στοιχείο ιε 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σύμφωνα με τη δήλωση του 

Παρισιού της 25ης Ιουλίου 2017" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 1, στοιχείο κα 
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1ο μέρος "να εντείνουν τις κοινές προσπάθειες που καταβάλλουν η ΕΕ, η Αφρικανική Ένωση 

και τα Ηνωμένα Έθνη για τη βελτίωση της προστασίας των μεταναστών και των 

προσφύγων στη Λιβύη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα· να 

διερευνήσουν αμέσως και διεξοδικά τους ισχυρισμούς για κακή και απάνθρωπη 

μεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων στη Λιβύη από εγκληματικές 

ομάδες, καθώς και τις καταγγελίες για πρακτικές δουλείας· να αναπτύξουν 

πρωτοβουλίες προκειμένου να προλαμβάνονται τέτοια συμβάντα στο μέλλον· να 

βελτιώσουν τις συνθήκες των προσφύγων και των μεταναστών που κρατούνται σε 

κέντρα κράτησης και να παροτρύνουν τις αρχές της Λιβύης να κλείσουν το ταχύτερο 

δυνατό οι εγκαταστάσεις που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται προς τα 

διεθνή πρότυπα· να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειες υποστηριζόμενης 

οικειοθελούς επιστροφής και επανεγκατάστασης που πραγματοποιούνται σε 

συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, υπογραμμίζοντας στο πλαίσιο 

αυτό τη σημασία της κατάργησης της απαίτησης της Λιβύης για «θεώρηση εξόδου»· 

να ενθαρρύνουν τις αρχές της Λιβύης να σταματήσουν τις αυθαίρετες κρατήσεις και 

να αποφεύγουν την κράτηση ευάλωτων ατόμων, ιδίως παιδιών· να εξασφαλίσουν ότι 

οι μετανάστες αντιμετωπίζονται με πλήρη σεβασμό των διεθνών προτύπων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να διαθέσουν τα αναγκαία προς τούτο κονδύλια 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· να καλέσουν τη Λιβύη να υπογράψει και να 

κυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και το πρωτόκολλό της του 1967" εκτός από "να βελτιώσουν τις συνθήκες των 

προσφύγων και των μεταναστών που κρατούνται σε κέντρα κράτησης", "που 

διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα" και "να 

αποφεύγουν" 

2ο μέρος "να βελτιώσουν τις συνθήκες των προσφύγων και των μεταναστών που κρατούνται 

σε κέντρα κράτησης" 

3ο μέρος "που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα" 

4ο μέρος "να αποφεύγουν" 

5ο μέρος: "να εξασφαλίσουν ότι η αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΕΕ στη Λιβύη 

(EUBAM) και η επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR MED και η Επιχείρηση 

Themis της Frontex, επικεντρώνονται από κοινού στον τρόπο με τον οποίο μπορούν 

να περισταλούν οι παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της 

παράνομης διακίνησης μεταναστών, της εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας 

στην Κεντρική Μεσόγειο" 

6ο μέρος: "να διασφαλίσει ότι η EUBAM, σύμφωνα με την εντολή της, εξακολουθεί να 

συμμετέχει ενεργά και να επικουρεί τις λιβυκές αρχές σε τομείς προτεραιότητας που 

σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων, την επιβολή του νόμου και το ευρύτερο 

σύστημα ποινικής δικαιοσύνης" εκτός από "προτεραιότητας"  

7ο μέρος: "προτεραιότητας" 

 
§ 1 στοιχείο κβ 

1ο μέρος "να αναπτύξουν περαιτέρω τις προσπάθειές της εναντίον όλων των πράξεων 

παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων προς και από το έδαφος της Λιβύης 

και εκτός των ακτών της Λιβύης, οι οποίες υπονομεύουν τη διαδικασία 

σταθεροποίησης της Λιβύης και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων·" 

2ο μέρος "προς τον σκοπό αυτό, να διασφαλίσουν τη συνέχεια της συνεισφοράς της ΕΕ στην 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, βοηθώντας τους ομολόγους στη Λιβύη να 

οικοδομήσουν την από μακρού απαιτούμενη ικανότητα να εξασφαλίσουν τα 

χερσαία και θαλάσσια σύνορά της και να δεσμευθούν με τις αρχές της Λιβύης να 

εφαρμόσουν μια συνολική στρατηγική διαχείρισης των συνόρων·" 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 33 ακυρώθηκε. 
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12. Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν 

Έκθεση: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 8 1 εισηγητής  +  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 333, 295, 8 

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 371, 270, 24 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 346, 322, 12 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 439, 157, 80 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

+ των 76 

βουλευτών 

§§ 41, 44, 51 

 

 

13. Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία 

θυμάτων της εγκληματικότητας 

Έκθεση: Teresa Jiménez-Becerril Barrio και  Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 643, 3, 21 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 521, 109, 30 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 513, 101, 38 

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 523, 78, 55 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 571, 29, 60 

2/ΟΚ + 517, 91, 52 

Αιτιολογική σκέψη 

IΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 545, 65, 54 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 517, 74, 72 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 18, 43 (2ο μέρος), 60 (2ο μέρος) 

ENF: αιτιολογικές σκέψεις ΙΕ, ΙΔ, ΙΣΤ 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 18 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 42 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αντισταθμίσει τα δικαστικά και πρακτικά προβλήματα κατά 

την εφαρμογή της οδηγίας αυτής με τη δέουσα αλληλεπίδραση μεταξύ των 

διαφόρων ενωσιακών πράξεων για την προστασία των θυμάτων, όπως η οδηγία 

2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, η οδηγία 2011/36/ΕΕ την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, η οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας, και η οδηγία 2014/42/ΕΕ της 3ης Απριλίου 2014· 

2ο μέρος "καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν πλήρως τη 

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης –σύμβαση της Κωνσταντινούπολης– για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 

την προστασία των θυμάτων, και να υλοποιήσουν τα σημαντικά αυτά μέσα με 

συνέπεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα θύματα στην Ευρώπη απολαύουν πλήρως 

των δικαιωμάτων τους·" 

 
§ 43 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τομεακές εξετάσεις στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ενιαία εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία όλων των θυμάτων, ανεξάρτητα 

από τον λόγο θυματοποίησης ή τα ειδικά χαρακτηριστικά" 

2ο μέρος ", όπως φυλή, χρώμα, θρήσκευμα, ταυτότητα φύλου, έκφραση του φύλου, 

σεξουαλικός προσανατολισμός, σεξουαλικά χαρακτηριστικά, αναπηρία, καθεστώς 

τους ως μεταναστών ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς·" 

 
§ 60 

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

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ENF: 

§ 15 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων 

μίσους" 

2ο μέρος "μεταξύ άλλων των εγκλημάτων κατά ατόμων ΛΟΑΔΜ ή εγκλημάτων μίσους με 

ρατσιστικά κίνητρα·" 

 
§ 33 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και των LGBTQI ατόμων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 51 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε βάρος των μεταναστών και των 

αιτούντων άσυλο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ECR, ENF: 
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§ 16 

1ο μέρος "τονίζει το γεγονός ότι οι ατομικές αξιολογήσεις είναι καίριας σημασίας δεδομένου 

ότι ενισχύουν την κατάσταση όλων των θυμάτων ενημερώνοντάς τα για τα 

δικαιώματά τους, μεταξύ άλλων και του δικαιώματος να λαμβάνουν αποφάσεις στη 

δίκη στην οποία εμπλέκονται και, εάν πρόκειται για ανήλικα παιδιά, να έχουν το 

δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες διαδικαστικές εγγυήσεις από τα πρώτα 

στάδια της νομικής διαδικασίας· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προσηκόντως 

τη νομοθεσία τους ώστε να προβλέπονται εγκαίρως ατομικές αξιολογήσεις των 

θυμάτων, μεταξύ άλλων κατά την αρχική τους επαφή με αρμόδια αρχή αν κρίνεται 

αναγκαίο, ως σημαντικό στάδιο της διαδικασίας για την αναγνώριση και τον 

εντοπισμό των θυμάτων με ειδικές ανάγκες, να χορηγείται ειδική προστασία 

σύμφωνα με αυτές τις ανάγκες, να προλαμβάνεται η δευτερογενής και 

επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, και να αποτρέπονται ο εκφοβισμός και τα 

αντίποινα· τονίζει ότι η ατομική αξιολόγηση πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτική 

βάση ώστε να διαπιστώνονται οι εκάστοτε ανάγκες υποστήριξης και ότι θα πρέπει 

να παρέχεται στα θύματα, εντός κατάλληλης χρονικής περιόδου μετά τη διάπραξη 

του εγκλήματος, επαναληπτική επανεξέταση βάσει της υφιστάμενης γνώσης σε 

σχέση με τις αντιδράσεις του θύματος στην τραυματική του εμπειρία· υπενθυμίζει 

ότι η ατομική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων και στα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, λόγω των κοινωνικών, 

σωματικών και ψυχολογικών προεκτάσεων αυτών των εγκλημάτων·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι ατομικές αξιολογήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

διάσταση του φύλου δεδομένου ότι οι γυναίκες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ θύματα 

έμφυλης βίας χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και προστασία λόγω του υψηλού 

κινδύνου επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η λήψη ειδικών μέτρων και η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης·" 

εκτός από τις λέξεις "και ΛΟΑΤΚΙ θύματα έμφυλης βίας" 

3ο μέρος "και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ θύματα έμφυλης βίας" 
 

 

14. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής 

Έκθεση: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 1 5 GUE/NGL OK - 287, 347, 25 

§ 2 6 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 276, 366, 15 

2/ΟΚ ↓  

3/ΟΚ ↓  

§ 3 7 GUE/NGL ΗΨ - 238, 355, 51 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 -  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 8 GUE/NGL OK - 131, 526, 10 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 9 GUE/NGL OK - 149, 495, 14 

§ 13 10Δ GUE/NGL  -  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 15 2 S&D OK - 266, 386, 9 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 542, 102, 14 

§ 25 11 GUE/NGL  -  

§ 37 12 GUE/NGL  -  

§ 42 13 GUE/NGL  -  

§ 44 14 GUE/NGL OK - 285, 346, 30 

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 476, 169, 13 

§ 49 15 GUE/NGL OK - 296, 346, 11 

§ 60 3 S&D OK - 323, 323, 13 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 62 4 S&D  -  

μετά την αιτ. σκ. ΙΓ 1 S&D  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 499, 91, 54 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογίες 2, 3, §§ 16, 46 (2ο μέρος) 

GUE/NGL: τροπολογίες 5, 6, 8, 9, 14, 15 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 16 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 46 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης 

μιας προσέγγισης που βασίζεται σε κυρώσεις, μεταξύ άλλων επιλογών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

S&D: 

τροπολογία 6 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "του εκβιασμού σε τρίτες χώρες με" 

και "απειλώντας" 

2ο μέρος "του εκβιασμού σε τρίτες χώρες με"  

3ο μέρος "απειλώντας" 

 

PPE: 

§ 4 στοιχείο κα 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να παρουσιάσει εγκαίρως εκτιμήσεις 

επιπτώσεων που θα περιλαμβάνουν διαφορετικές επιλογές για τις μελλοντικές 

εμπορικές σχέσεις, προσκειμένου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

EFDD: 

§ 5 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί από την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να αποσαφηνίσουν το συντομότερο δυνατό την απόφασή τους για τη 

διάρθρωση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στο μέλλον και να σεβαστούν 

πλήρως αυτή την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών 

της για την έγκριση των διαπραγματευτικών οδηγιών, τις διαπραγματεύσεις, τη 

νομική βάση των προς υπογραφή και σύναψη προτάσεων και ιδίως την υπογραφή 

και τη σύναψη από πλευράς Συμβουλίου διεθνών εμπορικών συμφωνιών, 

προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στις ήδη σμπεφωνημένες 

αλλά μη κυρωμένες εμπορικές συμφωνίες με τους εμπορικούς εταίρους·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 8 
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1ο μέρος "επισημαίνει την παύση των πολυμερών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη 

συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) και τη συμφωνία 

για τα περιβαλλοντικά αγαθά" εκτός από "τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον 

τομέα των υπηρεσιών (TiSA)" 

2ο μέρος "τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)" 

3ο μέρος "καλεί την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία για την επανέναρξη αμφότερων των 

διαπραγματεύσεων και στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων για την TiSA με 

βάση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την TiSA 

 
§ 14 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις 

εργασίες της για το νέο πολυμερές σύστημα διευθέτησης επί επενδυτικών 

αντιθέσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 


