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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. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της 

Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη *** 

Σύσταση: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ 

*** 

Σύσταση: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων * 

Έκθεση: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 599, 37, 39 

 

 

4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France 

Έκθεση: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (απαιτείται η πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και τα 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 549, 88, 39 

 

 

5. Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης 



P8_PV(2018)07-03(VOT)_EL.docx 3 PE 624.846 

Έκθεση: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 499, 70, 102 

 

 

6. Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη 

Έκθεση: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 631, 27, 19 

 

Διάφορα 

Διορθωτικό: όλες οι γλώσσες. 
 

 

7. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας ***I 

Έκθεση: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

ΟΚ - 149, 491, 36 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 3 επιτροπή ΟΚ + 478, 179, 23 

Κοινή δήλωση 4 επιτροπή  +  

Δήλωση της 

Επιτροπής 

5 επιτροπή  +  

Σχέδιο νομοθετικής πράξης 

Σύνολο του κειμένου 3ΑΤ επιτροπή  ↓  

Τροπολογία της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1ΑΤ επιτροπή  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 6, μετά την § 4 6 Verts/ALE  ↓  

1ΑΤ επιτροπή  ↓  

3ΑΤ επιτροπή  ↓  

Άρθρο 12, μετά την § 

1 

7 Verts/ALE  ↓  

3ΑΤ επιτροπή  ↓  

Άρθρο 13, § 1 1ΑΤ=  

8= 

επιτροπή, 

Verts/ALE 

 ↓  

3ΑΤ επιτροπή  ↓  

Άρθρο 16, § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3ΑΤ επιτροπή  ↓  

1ΑΤ επιτροπή  ↓  

Άρθρο 16, μετά την § 

1 

10 Verts/ALE  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογίες 2, 11 

EFDD: τροπολογία 2 
 

 

8. Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ***I 

Έκθεση: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 57 επιτροπή ΟΚ + 562, 49, 74 

 

 

 

9. Kοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I 

Έκθεση: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση 

της Επιτροπής 

ΟΚ + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου 

προστιθέμενης αξίας * 

Έκθεση: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-9 

13-41 

επιτροπή  +  

Άρθρο 7, § 4 42 ECR  +  

10 επιτροπή  ↓  

11 επιτροπή  ↓  

12 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο 

Έκθεση: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

αντικατάστασης 

1 ENF  -  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 249, 263, 166 

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 80 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3/ΗΨ + 373, 97, 209 

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 164, 313, 200 

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα της επιτροπής AFET 

(Σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 534, 71, 73 
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Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες 

άνω των 76 

βουλευτών: 

αιτιολογική σκέψη Θ 

 

 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

άνω των 76 βουλευτών: 

αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες γυναίκες αντιμετωπίζουν εμπόδια στη 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα" εκτός από "και τα 

συναφή δικαιώματα" 

2ο μέρος "και τα συναφή δικαιώματα" 

3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης συμβουλών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγεία, της έλλειψης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και προμήθειες," 

4ο μέρος "και της νομοθεσίας που απαγορεύει τη διακοπή της κύησης ακόμη και σε περιπτώσεις 

βιασμού," 

5ο μέρος "με αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα μητρικής θνησιμότητας, εφηβικής εγκυμοσύνης και 

σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΘ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ελευθέρωση και απορρύθμιση της αγοράς έχει 

οδηγήσει στην πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων σε εδάφη των αυτοχθόνων 

πληθυσμών χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή τους ή χωρίς πραγματική διαδικασία 

διαβούλευσης, γεγονός που οδηγεί σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

αυτοχθόνων γυναικών·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να μετριέται βάσει δεικτών για τη 

μεγέθυνση, αλλά ότι θα πρέπει να λαμβάνεται κατά προτεραιότητα υπόψη η μείωση της 

φτώχειας και των ανισοτήτων·" 

 
§ 48 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να εκπληρώσει τις εξωεδαφικές υποχρεώσεις της που σχετίζονται με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα" 

2ο μέρος "και αποφασίζει να ζητήσει νομοθετικές προτάσεις από την Επιτροπή και να συνεργαστεί 

με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη θέσπιση νομοθεσίας για την πρόληψη των 

εξωεδαφικών παραβιάσεων των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των 

τοπικών κοινοτήτων και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση τέτοιων παραβιάσεων·" 

3ο μέρος "καλεί την ΕΕ να καταρτίσει σαφείς κανόνες δεοντολογίας και ρυθμιστικά πλαίσια για 

τις εξωεδαφικές δραστηριότητες εταιρειών και επενδυτών που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι σέβονται τα δικαιώματα των 

αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων και ότι θα μπορούν να καλούνται 

να λογοδοτήσουν και θα τιμωρούνται δεόντως, όταν οι δραστηριότητες αυτές οδηγούν σε 

παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο θέσπισης αποτελεσματικών μηχανισμών για τις υποχρεώσεις δέουσας 

επιμέλειας των εταιρειών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν 

συνδέονται με αρπαγή γαιών και σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 

αυτοχθόνων πληθυσμών· καλεί την ΕΥΕΔ να αναπτύξει επιχειρησιακά εργαλεία για την 

παροχή καθοδήγησης στο προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ·" 

 
§ 52 
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1ο μέρος "υπογραμμίζει τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τις αυτόχθονες 

γυναίκες, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές πρακτικές τους ή τον 

τόπο τους, με συνεπαγόμενο κίνδυνο να υποστούν βία, κακοποίηση και 

εκμετάλλευση· καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών 

μελών, να συμπεριλαμβάνουν τους αυτόχθονες πληθυσμούς, και ιδίως τις αυτόχθονες 

γυναίκες και τις αγροτικές κοινότητες, στις στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και στον σχεδιασμό αποτελεσματικών κλιματικών στρατηγικών που 

σχετίζονται με την προσαρμογή και τον μετριασμό, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που 

συνδέονται ειδικά με το φύλο· ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ζήτημα του εκτοπισμού 

για λόγους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή·" 

2ο μέρος "είναι ανοικτό σε μια συζήτηση σχετικά με την καθιέρωση διάταξης περί «κλιματικής 

μετανάστευσης»· ζητεί να συσταθεί ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα εξετάσει 

το ζήτημα αυτό σε διεθνές επίπεδο, και ζητεί επιτακτικά να συμπεριληφθεί το θέμα της 

κλιματικής μετανάστευσης στη διεθνή ατζέντα·" 

3ο μέρος "απευθύνει έκκληση για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή·" 

 
§ 57 

1ο μέρος "τονίζει ότι οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τα 

δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και να περιορίζουν τη συμμετοχή τους στη 

λήψη αποφάσεων· " 

2ο μέρος "υπενθυμίζει το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις με γνώμονα το 

δημόσιο συμφέρον· υπενθυμίζει επίσης ότι οι διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες πρέπει να 

συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, και ζητεί 

μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτόν τον τομέα, ιδίως θεσπίζοντας επαρκείς διαδικασίες και 

μηχανισμούς διαβούλευσης σε συνεργασία με τους αυτόχθονες πληθυσμούς· καλεί τους 

οργανισμούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης που χρηματοδοτούν επενδύσεις να 

ενισχύσουν τις διασφαλίσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλίσουν 

ότι η εκμετάλλευση της γης και των πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες δεν οδηγεί σε 

παραβιάσεις ή καταπατήσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τους 

αυτόχθονες πληθυσμούς·" 

 
§ 66 

1ο μέρος "καλεί όλα τα κράτη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των αυτοχθόνων γυναικών και 

κοριτσιών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δικαιώματα υγείας, και ιδίως υπηρεσίες 

και δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας 

της ΕΕ·" 

 

§ 80 

1ο μέρος "υπενθυμίζει το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη·" 

2ο μέρος "σημειώνει με ανησυχία ότι οι πολιτικές της ΕΕ για την ενέργεια, τη γεωργία, το εμπόριο 

και τις επενδύσεις έχει αποδειχθεί ότι προάγουν την αρπαγή γης σε τρίτες χώρες, καθώς 

οι μεγάλης κλίμακας αγορές γης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην πρόσβαση των 

αυτοχθόνων πληθυσμών στη γη·" 

3ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας για την 

ανανεώσιμη ενέργεια δεν έχει μέχρι στιγμής θεσπίσει κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια 

βιωσιμότητας που λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο της αρπαγής γης· υπενθυμίζει ότι η 

οδηγία θα πρέπει να είναι συνεπής με τα διεθνή πρότυπα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας·" 
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12. Διπλωματία στον τομέα του κλίματος 

Έκθεση: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 11 1 άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ + 326, 319, 23 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ ΟΚ ↓  

2/ ΟΚ ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (Σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 488, 113, 72 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογία 1, § 11 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

άνω των 76 βουλευτών: 

§ 11 

1ο μέρος "αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει στις ευάλωτες περιοχές τις 

συνθήκες που οδηγούν στη μετανάστευση και υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση 

μελλοντικά θα αυξηθεί εάν δεν υπάρξει κατάλληλη διαχείριση των αρνητικών 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·" 

2ο μέρος "θεωρεί συνεπώς ότι είναι σημαντικό να εργαστούμε για την καθιέρωση στον ΟΗΕ 

ενός καθολικά αποδεκτού ορισμού του «κλιματικού πρόσφυγα», ώστε να 

δημιουργηθεί ένα διεθνές νομικό πλαίσιο για τα άτομα που μετακινούνται λόγω των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και να υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση ως 

προς την προστασία των κλιματικών προσφύγων· καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει 

ενεργά στη συζήτηση για τον όρο «κλιματικός πρόσφυγας», περιλαμβανομένου του 

πιθανού νομικού ορισμού του σε διεθνές επίπεδο·" 

 


