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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. Κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο 

Ιράν 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0254/2018  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, 

B8-0264/2018, B8-0268/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0259/2018  

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

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 10 2 GUE/NGL ΗΨ - 275, 314, 31 

Μετά την § 11 5 EFDD OK + 310, 255, 54 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 588, 30, 10 

2/ΟΚ + 490, 117, 10 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Θ 

1 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 525, 29, 71 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 

EFDD: τροπολογία 5 

ECR: § 14 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 8, 15, αιτιολογική σκέψη Δ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 
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ECR: 

§ 14 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη 

θέσπιση στοχευμένων μέτρων κατά των ατόμων που ευθύνονται για σοβαρές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE: 

§ 2 

1ο μέρος "καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταπίεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των 

γυναικών, στη Σαουδική Αραβία, κάτι που υπονομεύει την αξιοπιστία της 

διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στη χώρα·" 

2ο μέρος "καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να προβεί στην άμεση και άνευ όρων 

απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων 

κρατουμένων συνείδησης, που κρατούνται και έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο 

επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και εκτέλεσαν το 

ειρηνικό τους έργο στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καταγγέλλει τις 

συνεχιζόμενες, συστηματικές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών 

στη Σαουδική Αραβία·" 

 
§ 13 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να υποβάλει ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία κατά την προσεχή σύνοδο του 

Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·" 

2ο μέρος "καλεί την ΕΕ, κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και στην Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών, να εγείρει το θέμα της 

συμμετοχής κρατών με αμφισβητούμενες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 

γυναικών και την ισότητα των φύλων·" 

3ο μέρος "καλεί την ΕΕ να προτείνει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον 

ορισμό ειδικού εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία·" 
 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 3 και 4 αποσύρθηκαν. 
 

 

3. Σουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, 

B8-0271/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος  RC-B8-0265/2018 

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

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 553, 54, 21 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 570, 26, 18 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΙΓ 

1 Verts/ALE ΗΨ + 339, 253, 31 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 455, 34, 140 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία (RC-B8-0265/2018) 

S&D: § 9 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 9 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει την έντονη αντίθεσή του στη χρήση της θανατικής ποινής σε όλες 

τις περιπτώσεις και περιστάσεις· θεωρεί ότι η θανατική ποινή παραβιάζει την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αποτελεί βάναυση, απάνθρωπη και εξευτελιστική 

μεταχείριση·" 

2ο μέρος "απευθύνει έκκληση στις αρχές του Σουδάν να συμμορφωθούν με το μορατόριουμ 

του ΟΗΕ για τη θανατική ποινή· καλεί το Σουδάν να κυρώσει τη Σύμβαση κατά των 

βασανιστηρίων (CAT) και τη CEDAW·" 
 

Διάφορα 

Ο Jordi Solé (Ομάδα Verts/ALE) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0265/2018. 
 

 

4. Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

Πρόταση ψηφίσματος: (B8-0237/2018) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του 

Κανονισμού)) 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: 

υποψηφιότητα του 

Antonio Mura 

ΜΨ + 434, 109, 74 

 

 

5. Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα 

με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ 

Έκθεση: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών 
που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 577, 32, 19 

 

 

6. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***Ι 

Έκθεση: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

2 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 308, 280, 35 

13 επιτροπή ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

1 +  

2/ΗΨ + 316, 294, 18 

16 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

23 επιτροπή χ.ψ. +  

35 επιτροπή χ.ψ. -  

62 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 +  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 4 – στοιχείο α 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – 

στοιχείο α 

69 + των 38 

βουλευτών 

 -  

31 επιτροπή  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Άρθρο 1 – σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 

76Δ ENF OK - 68, 556, 7 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – 

παράγραφος 1 

44 επιτροπή  +  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – 

παράγραφος 2 

70 ALDE  -  

45 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

4/ΟΚ + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – 

παράγραφος 2 α (νέα) 

46 επιτροπή  +  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – 

παράγραφος 4 

47 επιτροπή  +  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – 

παράγραφος 5 

48 επιτροπή  +  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – 

παράγραφος 7 

49 επιτροπή  +  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – 

παράγραφος 8 

50 επιτροπή  +  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – 

παράγραφος 10 

51 επιτροπή  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 9 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 

77Δ ENF  -  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 9 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 – 

παράγραφος 1 

54 επιτροπή  +  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 9 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 – 

παράγραφος 1 – 

εδάφιο 2 – εισαγωγικό 

μέρος 

55 επιτροπή  +  

Άρθρο 1 – σημείο 9 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 – 

παράγραφος 2 α (νέα) 

74 GUE/NGL  -  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 13 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 20 α – εδάφιο 1 

78Δ ENF  -  

61 επιτροπή  +  

Άρθρο 1 – σημείο 14 – 

στοιχείο α 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 21 – στοιχείο ι 

75 GUE/NGL  -  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 14 – στοιχείο β 

σημείο i 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 21 – 

παράγραφος 2 – 

στοιχείο γ – εδάφιο 2 

– σημείο ii 

66 PPE ΗΨ - 311, 318, 3 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 16 

Απόφαση αριθ. 

1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 26 – 

παράγραφος 2 

67 PPE ΗΨ - 253, 357, 18 

63 επιτροπή  +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 5 

68 + των 38 

βουλευτών 

ΗΨ + 356, 251, 21 

Αιτιολογική σκέψη 6 10 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής OK + 431, 99, 97 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 76 

Verts/ALE: τροπολογίες 10 (2ο μέρος), 45 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 23, 63 

GUE/NGL: τροπολογία 35 

Verts/ALE: τροπολογία 62 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 13 

1ο μέρος "Πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν έλλειψη υλικού και τεχνικού εξοπλισμού όταν 

συμβαίνουν απροσδόκητες καταστροφές. Ο μηχανισμός της ΕΕ θα πρέπει, συνεπώς, 

να παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της υλικής και τεχνικής βάσης όπου είναι 

απαραίτητο" 

2ο μέρος "ιδίως με στόχο τη διάσωση ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων ή ασθενών" 

 
τροπολογία 16 

1ο μέρος "Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να 

διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων 

στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, αλλά όχι εις βάρος των χρηματοδοτικών 

κονδυλίων που διατίθενται σε άλλες βασικές πολιτικές της Ένωσης," 
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2ο μέρος "όπως οι πολιτικές για την προώθηση των δικαιωμάτων, της ισότητας και της 

ιθαγένειας, της δικαιοσύνης ή της ανθρώπινης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των πόρων που διατίθενται για προγράμματα και έργα 

σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, 

λαμβανομένου ιδίως υπόψη ότι η υλοποίηση ορισμένων από τα εν λόγω 

προγράμματα έχει αποβεί εξαιρετικά επιτυχής: οι πιστώσεις πληρωμών για το 

πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» ανήλθαν σε ποσοστό άνω του 

99% τα τελευταία τρία έτη." 

 
τροπολογία 62 

1ο μέρος "Για τις ικανότητες των κρατών μελών που δεν έχουν προδεσμευθεί υπέρ της 

ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας, το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης 

που παρέχει η Ένωση για πόρους μεταφορών δεν υπερβαίνει το 55 % της συνολικής 

επιλέξιμης δαπάνης. Για να είναι επιλέξιμα για την εν λόγω χρηματοδότηση, τα 

κράτη μέλη δεσμεύονται να υποβάλουν κατάλογο όλων των ικανοτήτων που έχουν 

στη διάθεσή τους, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες δομές διαχείρισης, πέραν 

εκείνων που έχουν προδεσμευτεί για την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής 

προστασίας, που τους επιτρέπουν να αντιδρούν σε καταστροφές στον τομέα της 

υγείας, βιομηχανικές καταστροφές, καταστροφές λόγω σεισμού ή έκρηξης 

ηφαιστείου," 

2ο μέρος "σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης," 

3ο μέρος "σε πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, καθώς και σε τρομοκρατικές επιθέσεις και 

χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις." 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

τροπολογία 2 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Δυστυχώς, οι καταστροφές αυτές 

ενίοτε είναι εσκεμμένες, για παράδειγμα σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 10 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με τρομοκρατικές επιθέσεις και 

χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 45 

1ο μέρος "Το rescEU απαρτίζεται από πρόσθετες ικανότητες, πέραν εκείνων που ήδη 

υφίστανται στα κράτη μέλη, με σκοπό να τις συμπληρώνει και να τις ενισχύει, και 

επιδιώκει να αντιμετωπίζει τρέχοντες και μελλοντικούς κινδύνους. Οι ικανότητες 

πρέπει να εντοπίζονται με βάση τυχόν κενά στις ικανότητες αντιμετώπισης που 

σχετίζονται με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, βιομηχανικές, 

περιβαλλοντικές καταστροφές ή καταστροφές λόγω σεισμού ή έκρηξης 

ηφαιστείου," 

2ο μέρος "μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης," 

3ο μέρος "πλημμύρες και πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών, καθώς 

και τρομοκρατικές επιθέσεις και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές 

απειλές. Με βάση τις ελλείψεις που εντοπίζονται, το rescEU περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες: α) εναέρια αντιμετώπιση δασικών 

πυρκαγιών· β) άντληση υψηλής δυναμικότητας· γ) έρευνα και διάσωση σε αστικό 

περιβάλλον· δ) κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης. " χωρίς 

τις λέξεις "καθώς και τρομοκρατικές επιθέσεις και χημικές, βιολογικές, 

ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές." 

4ο μέρος "καθώς και τρομοκρατικές επιθέσεις και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και 

πυρηνικές απειλές." 
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7. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0242/2018 (PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

Μετά την § 18 1 EFDD  -  

§ 19 2 EFDD  -  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 368, 211, 51 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL, Verts/ALE:  § 25 

  
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 25 
 

Διάφορα 

Η Cláudia Monteiro de Aguiar (Ομάδα PPE) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B8-

0242/2018. 

Οι Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch και Ivica Tolić (Ομάδα PPE) συνυπέγραψαν την κοινή 

πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0242/2018. 

Η Ana Miranda (Ομάδα Verts/ALE) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος (B8-0243/2018). 
 

 

8. Κατάσταση στη Νικαράγουα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, 
B8-0252/2018, B8-0253/2018 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0244/2018 (PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 536, 39, 53 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE, S&D: τελική ψηφοφορία (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές 

των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016 - 

2020 

Έκθεση: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 PPE  -  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 546, 20, 61 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 486, 76, 58 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 406, 173, 46 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 413, 138, 63 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 528, 18, 78 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 349, 207, 56 

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 423, 141, 52 

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 403, 149, 73 

ψηφοφορία: ψήφισμα των επιτροπών DEVE, 

FEMM 

(σύνολο του κειμένου) 

OK + 383, 118, 120 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: §§ 23, 24, 25, 26, 40, 41, αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

ENF: §§ 21, 24 

Verts/ALE: §§ 21, 24, 41 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: § 41, αιτιολογική σκέψη ΙΖ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL 

§ 52 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στρατιωτικές και" και "της ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

10. Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 1 EFDD OK - 92, 513, 18 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 481, 116, 30 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 36 2 EFDD OK - 64, 533, 31 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 286, 312, 28 

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 506, 113, 9 

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 78 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Κ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 466, 53, 110 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 1, 2 

ENF: §§ 29, 62 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: §§ 35, 78 

ENF: § 71 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 50 

1ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το ιδιαιτέρως οξύ πρόβλημα της παιδικής 

φτώχειας, από το οποίο πλήττονται έως 25 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ (ποσοστό 

άνω του 26,4 % όλων των Ευρωπαίων ηλικίας κάτω των 18) τα οποία προέρχονται 

από οικογένειες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση έλλειψη επαρκούς 

εισοδήματος και βασικών υπηρεσιών· πιστεύει ότι οι πολιτικές για τη νεολαία θα 

μπορούσαν να συμβάλουν σε τομείς όπως η πολιτική για τα παιδιά και την 

οικογένεια·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πρόγραμμα Εγγυήσεων για τα Παιδιά, ως 

μακροπρόθεσμο εργαλείο για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά στην ΕΕ, 

στο πλαίσιο του ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματός της, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι κάθε παιδί σε κατάσταση φτώχειας θα έχει πρόσβαση σε δωρεάν 

υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, αξιοπρεπή στέγη και κατάλληλη 

διατροφή·" 

 
αιτιολογική σκέψη Κ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η εκπαίδευση σχετικά με την ισότητα 

των φύλων και η σεξουαλική αγωγή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ENF: 

αιτιολογική σκέψη ΙΗ 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΚΑ 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE, ENF: 

αιτιολογική σκέψη Ε 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως εθνοτικές μειονότητες, 

άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, γυναίκες," και "ΛΟΑΔΜ, μετανάστες και πρόσφυγες" 

2ο μέρος "όπως εθνοτικές μειονότητες, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, γυναίκες," 

3ο μέρος "ΛΟΑΔΜ, μετανάστες και πρόσφυγες" 
 

 

11. Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) 

Έκθεση: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 8 EFDD OK - 45, 568, 14 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 370, 242, 6 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 35 1 ECR  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

Αιτιολογική σκέψη Α 2Δ EFDD OK - 37, 568, 23 

Αιτιολογική σκέψη Γ 3 EFDD ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 33, 582, 14 

2/ΟΚ - 70, 536, 14 

Αιτιολογική σκέψη Ε 4Δ EFDD OK - 41, 579, 7 

Μετά την αιτιολογική  

σκέψη ΙΒ 

  ΗΨ + προφορική 

τροπολογία 

330, 246, 44 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 5 EFDD OK - 67, 527, 32 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 6 EFDD OK - 58, 550, 15 

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ 7 EFDD OK - 37, 558, 27 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 561, 45, 17 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 
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ECR: §§ 20, 24 

PPE: §§ 24, 35 

EFDD: τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: §§ 20, 23, 32 

S&D: § 30 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

τροπολογία 3 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό  

θα μπορεί να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες της Ευρώπης για 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η ενέργεια, ιδιαίτερα τα ορυκτά καύσιμα, θα πρέπει να θεωρείται 

βασικός πόρος που μπορεί επίσης να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας·" 

 

ECR, PPE, S&D: 

§ 32 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "α) η δυνατότητα αναβάθμισης να 

προωθηθεί μέσω της διαθεσιμότητας ενημερώσεων λογισμικού για ηλεκτρονικές 

συσκευές," και "γ) η ανακυκλωσιμότητα να ενισχυθεί με τη χρήση ενιαίων ή 

συμβατών πλαστικών πολυμερών" 

2ο μέρος "α) η δυνατότητα αναβάθμισης να προωθηθεί μέσω της διαθεσιμότητας 

ενημερώσεων λογισμικού για ηλεκτρονικές συσκευές," 

3ο μέρος "γ) η ανακυκλωσιμότητα να ενισχυθεί με τη χρήση ενιαίων ή συμβατών πλαστικών 

πολυμερών" 
 

Ο Ashley Fox πρότεινε την ακόλουθη προφορική τροπολογία: 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα): 

"λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη εξαίρεση για τον φωτισμό σκηνής από τους κανονισμούς (ΕΚ) 

αριθ. 244/20091 και (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής έχει αποτελέσει κατάλληλο και 

αποτελεσματικό τρόπο σεβασμού των ειδικών αναγκών και συνθηκών των θεάτρων και της 

βιομηχανίας διασκέδασης στο σύνολό της και ότι θα πρέπει να συνεχιστεί· 
 

-------- 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 244/2009 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2009, περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη 

κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες (ΕΕ L 76 της 24.3.2009, σ. 3). 
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012 , για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους 

κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και τον συναφή εξοπλισμό ΕΕ L 342 της 14.12.2012, σ. 

1)." 
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12. Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της 

καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0238/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2018 

(επιτροπή PETI) 

§ 1 4 GUE/NGL OK - 65, 489, 59 

Μετά την § 2 5 GUE/NGL OK + 501, 74, 35 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 535, 70, 12 

2/ΟΚ + 357, 226, 27 

3/ΟΚ + 411, 193, 9 

§ 4 6 GUE/NGL OK - 293, 317, 5 

§ 5 8 ENF OK - 93, 488, 31 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 574, 16, 22 

§ 10 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL OK - 295, 308, 6 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 401, 178, 25 

2/ΟΚ + 297, 255, 53 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 526, 57, 27 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 458, 76, 75 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 543, 40, 23 

2/ΟΚ + 280, 266, 56 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 376, 188, 42 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 329, 229, 39 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 388, 185, 22 

2/ΟΚ + 536, 27, 36 

3/ΟΚ + 361, 209, 26 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 525, 64, 6 

2/ΟΚ + 320, 247, 25 

3/ΟΚ + 293, 255, 41 

4/ΟΚ + 320, 243, 22 

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

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 1 EFDD  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

Αιτιολογική σκέψη Ζ 3 GUE/NGL ΗΨ + 292, 257, 12 

Αιτιολογική σκέψη Η § αρχικό 

κείμενο 

OK + 287, 225, 38 

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 483, 58, 20 

2/ΟΚ - 218, 321, 17 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 303, 219, 37 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 502, 31, 15 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 332, 202, 12 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 312, 75, 155 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τελική ψηφοφορία 

EFDD: §§ 14, 17, 21, αιτιολογικές σκέψεις A, H, τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: τροπολογίες 4, 5, 6, 7, §§ 9, 10, αιτιολογικές σκέψεις A, ΙΑ, ΙΕ 

Verts/ALE: §§ 3, 11, 19, 20, τελική ψηφοφορία 

ENF: τροπολογία 8 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

PPE: §§ 23, 7, 10, 19, 20, 23, αιτιολογική σκέψη Η 

ALDE: §§ 11, 12, 14, 17, 21, αιτιολογικές σκέψεις H, ΙΑ, ΙΔ 

Verts/ALE: αιτιολογική σκέψη Ι 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 17 

1ο μέρος "τονίζει ότι η μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου 

πρέπει να θεωρηθεί μέτρο που προλαμβάνει αποτελεσματικά και τιμωρεί την 

καταχρηστική χρησιμοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα" 

2ο μέρος "και πρέπει να περιλαμβάνεται σαφώς και με συνέπεια από όλα τα κράτη μέλη στα 

αντίστοιχα νομικά τους πλαίσια για το εργατικό δίκαιο·" 

 
§ 21 

1ο μέρος "καταδικάζει το γεγονός ότι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν αναγνωριστεί από τις 

αρμόδιες δικαστικές αρχές ως θύματα καταχρηστικής χρησιμοποιήσεως συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου κατά παράβαση της οδηγίας 1999/70/ΕΚ, έχουν απολυθεί·" 

2ο μέρος "πιστεύει ακράδαντα ότι στις περιπτώσεις κατάχρησης διαδοχικών συμβάσεων 

εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει να εφαρμοστεί ένα μέτρο που παρέχει 

αποτελεσματικές και ισοδύναμες εγγυήσεις για την προστασία των εργαζομένων" 

3ο μέρος "ώστε να τιμωρηθεί δεόντως η κατάχρηση και να εξουδετερωθούν οι συνέπειες της 

παράβασης του δικαίου της ΕΕ, καθώς και για να διασφαλιστεί, ως προς την 

απασχόλησή τους, η θέση των εργαζομένων που επλήγησαν·" 

 
§ 22 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τα επίπεδα ελάχιστων μισθών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να προσαρμοστούν τα μέτρα πολιτικής 

προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η επισφαλής απασχόληση αποτελεί 

δυναμική παράμετρο που επηρεάζει όλες τις προσωπικές σχέσεις εργασίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης πρέπει να 

επιδιώκεται με μια ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη δέσμη μέτρων πολιτικής" 
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2ο μέρος "που προωθεί αποτελεσματικά και χωρίς αποκλεισμούς πρότυπα εργασίας 

παράλληλα με αποτελεσματικά μέτρα που εξασφαλίζουν τον σεβασμό της αρχής της 

ισότητας·" 

 

ALDE: 

αιτιολογική σκέψη Β 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι επισφαλείς συνθήκες εργασίας προκύπτουν από την 

ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων στην αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων σε διάφορα επίπεδα ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων του 

πρωτογενούς και του  παράγωγου δικαίου της ΕΕ και της νομοθεσίας των κρατών 

μελών· " 

2ο μέρος " λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές σχετικά με τους διάφορους τύπους 

απασχόλησης πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους 

μέλους από το οποίο προέρχονται και με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και εργασιακή πολιτική της ΕΕ βασίζεται στην 

αρχή της επικουρικότητας·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να εργάζονται σε θέσεις μερικής 

απασχόλησης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

GUE/NGL: 

§ 10 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται επιθεωρήσεις, έτσι ώστε οι 

εργαζόμενοι που υπόκεινται σε προσωρινές ή ευέλικτες συμβατικές ρυθμίσεις να 

απολαμβάνουν τουλάχιστον την ίδια προστασία όπως και όλοι οι άλλοι 

εργαζόμενοι· σημειώνει ότι απαιτείται μια στοχευμένη προσπάθεια για να 

χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα μέσα της ΔΟΕ σε μια ειδική εκστρατεία για την 

καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, καθώς και ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη η ανάγκη για νέα δεσμευτικά μέσα και νομοθετικά μέτρα που θα 

περιορίζουν" 

2ο μέρος "και θα μειώνουν την επισφαλή εργασία και θα καθιστούν τις επισφαλείς συμβάσεις 

εργασίας λιγότερο ελκυστικές για τους εργοδότες·" 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την επισφαλή 

απασχόληση, όπως είναι οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, εξασφαλίζοντας 

την ανάπτυξη νέων μέσων και τον συνεπή σεβασμό της νομολογίας του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη συγκεκριμένη εφαρμογή της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την επίλυση του 

ελλείμματος αξιοπρεπούς εργασίας και την εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση τα 

δικαιώματα" εκτός από "όπως είναι οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας" 

2ο μέρος "όπως είναι οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας" 

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με όλους τους 

κοινωνικούς εταίρους, ιδίως τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, και με τους σχετικούς 

συμφεροντούχους, για την προώθηση της ποιοτικής, ασφαλούς και καλά 

αμειβόμενης απασχόλησης, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των 

επιθεωρήσεων εργασίας" 

 
αιτιολογική σκέψη A 
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1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κατά τα τελευταία 15 έτη" "ως 

αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας και της περιστολής των εργασιακών 

δικαιωμάτων που εφαρμόστηκαν" και "κάτι που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη 

επισφάλεια και αστάθεια της εργασίας" 

 αυξανόμενη επισφάλεια και αστάθεια της εργασίας·" 

2ο μέρος "κατά τα τελευταία 15 έτη" 

3ο μέρος "ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας και της περιστολής των εργασιακών 

δικαιωμάτων που εφαρμόστηκαν" 

4ο μέρος "κάτι που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη επισφάλεια και αστάθεια της εργασίας" 

 
αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχει εμφανιστεί, με την πάροδο 

των ετών, σημαντική αύξηση των άτυπων και προσωρινών συμβάσεων εργασίας, 

τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα" 

2ο μέρος "σε ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο δεν είναι δυνατόν να προληφθεί επαρκώς ο 

μεγάλος αριθμός διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ούτε να επιβληθούν 

σχετικές κυρώσεις λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών και αναλογικών μέσων 

έννομης προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει υπονομεύσει την 

ακεραιότητα της ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας και της νομολογίας του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

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

συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 5 

1ο μέρος "έχει επίγνωση της πρότασης της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και 

ζητεί η αρχή αυτή να λάβει επαρκή ίδιο προϋπολογισμό χωρίς να γίνει μετατόπιση 

πιστώσεων από άλλους σημαντικούς φορείς" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη των αθέμιτων 

όρων στις συμβάσεις απασχόλησης, αντιμετωπίζοντας όλες τις παραβιάσεις και τα 

νομικά κενά· αναγνωρίζει τη νέα πρόταση οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους 

όρους εργασίας, που στοχεύει στη θέσπιση νέων δικαιωμάτων για όλους τους 

εργαζομένους, ιδίως προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των 

εργαζομένων στις νέες μορφές απασχόλησης και στις μη τυποποιημένες μορφές 

απασχόλησης" 

3ο μέρος "περιορίζοντας ταυτόχρονα τις επιβαρύνσεις στους εργοδότες και διατηρώντας την 

προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας" 

 

EFDD, Verts/ALE: 

αιτιολογική σκέψη Ε 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα της Eurostat και του Eurofound σχετικά με 

την μη εθελοντική προσωρινή απασχόληση, σχετικά με τις διαφορές φύλου και 

ηλικίας όσον αφορά την προσωρινή απασχόληση καθώς και σχετικά με την 

υποαπασχόληση σημαντικού ποσοστού των εργαζομένων με μερική απασχόληση, 

δείχνουν την αυξανόμενη παρουσία μη τυποποιημένων και άτυπων μορφών 

απασχόλησης" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα για την ανεργία ανά φύλο και ηλικία δείχνουν 

ότι οι σχετικές τιμές βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2009" 

 

EFDD, GUE/NGL: 

αιτιολογική σκέψη ΙΑ 
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1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καταχρηστικής χρήσης της" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 


