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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 

 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_EL.docx 2 PE 628.012 

1. Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων ***I 

Έκθεση: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 543, 75, 45 

 

 

2. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς 

μικρών επιχειρήσεων * 

Έκθεση: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 618, 40, 24 

 

 

3. Εκτελεστική απόφαση για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών 

κυκλοπροπυλοφεντανύλης και μεθοξυακετυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου * 

Έκθεση: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 635, 11, 37 

 

 

4. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή 

βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία 

Έκθεση: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (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 + 652, 26, 4 
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5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018: κινητοποίηση του Ταμείου 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη 

Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία 

Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 654, 26, 3 

 

 

6. Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 565, 51, 65 

 

 

7. Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα 

Έκθεση: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 591, 71, 19 

 

 

8. Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή 

τους από τραυματισμό και ασθένεια 

Έκθεση: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 626, 31, 26 
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9. Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία 

των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 564, 71, 49 

 

10. Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ 

Έκθεση: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 594, 58, 35 

 

11. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης***I 

Έκθεση: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

178 EFDD OK - 112, 539, 34 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 175 επιτροπή OK + 519, 132, 32 

Κοινή δήλωση 176 επιτροπή  +  

Δήλωση της 

Επιτροπής 

177 επιτροπή  +  

Σχέδιο νομοθετικής πράξης  

Σύνολο του κειμένου 175ΑΤ επιτροπή  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

επιτροπή  ↓  

Άρθρο 2 § 1 σημείο 4 60 επιτροπή  ↓  

180 EFDD OK ↓  

175ΑΤ επιτροπή  ↓  

Άρθρο 2 § 1 σημείο 6 62 επιτροπή  ↓  

175ΑΤ επιτροπή  ↓  

181 EFDD OK ↓  

Άρθρο 3 § 1 73 επιτροπή  ↓  

175ΑΤ επιτροπή  ↓  

182 EFDD  ↓  

Άρθρο 13 § 1 122 επιτροπή  ↓  

183 EFDD OK ↓  

175ΑΤ επιτροπή  ↓  

Άρθρο 14 § 1 128 επιτροπή  ↓  

175ΑΤ επιτροπή  ↓  

184 EFDD  ↓  

Αιτιολογική σκέψη 8 175ΑΤ επιτροπή  ↓  

15 επιτροπή  ↓  

179 EFDD  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής OK ↓  
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο 

και γενικός στόχος ***I 

Έκθεση: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

OK - 123, 538, 30 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 19 επιτροπή OK + 489, 170, 32 

Κοινή δήλωση 21 επιτροπή  +  

Δήλωση της 

Επιτροπής 

20 επιτροπή  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 22 

ENF: τροπολογία 23 
 

 

13. Πρόγραμμα της Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» * 

Έκθεση: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

5 επιτροπή OK + 584, 92, 15 

35Δ επιτροπή χ.ψ. -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 3 § 1 40 Verts/ALE OK - 207, 476, 10 

18 επιτροπή OK + 485, 192, 18 

Άρθρο 3 § 2 στοιχείο ε 41Δ Verts/ALE  -  

Άρθρο 3 § 2 στοιχείο 

στ 

42Δ Verts/ALE  -  

Άρθρο 4 § 1 εδάφιο 1 

εισαγωγικό μέρος 

43 Verts/ALE  -  

Άρθρο 4 § 1 εδάφιο 1 

στοιχείο α 

44Δ Verts/ALE OK - 121, 536, 34 

Παράρτημα Ι εδάφιο 4 45 Verts/ALE ΗΨ - 126, 554, 12 

Παράρτημα Ι εδάφιο 6 

στοιχείο ε 

46Δ Verts/ALE OK - 116, 551, 26 

Παράρτημα Ι εδάφιο 6 

στοιχείο στ 

47Δ Verts/ALE  -  

Παράρτημα Ι εδάφιο 6 

στοιχείο θ 

48Δ Verts/ALE OK - 135, 536, 25 

Παράρτημα Ι εδάφιο 9 

στοιχείο ε εδάφιο 3 

49Δ Verts/ALE OK - 125, 537, 30 

Αιτιολογική σκέψη 1 37 Verts/ALE  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 1 

38 Verts/ALE OK - 300, 369, 22 

Αιτιολογική σκέψη 2 39 Verts/ALE OK - 209, 465, 20 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 4 

50 ECR OK - 161, 506, 27 

Αιτιολογική σκέψη 10 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 529, 121, 40 

Αιτιολογική σκέψη 11 6 επιτροπή ΗΨ + 536, 144, 14 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής OK + 530, 132, 34 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 
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Verts/ALE: τροπολογίες 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 και αιτιολογικές σκέψεις 10, 11 της 

πρότασης της Επιτροπής 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογία 35 
 

 

14. Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής 

παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική 

ζωή της ΕΕ 

Έκθεση: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 357, 319, 14 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 350, 279, 62 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 293, 382, 16 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 357, 320, 15 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 348, 321, 25 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 334, 317, 40 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ - 304, 373, 18 

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 392, 243, 56 

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 366, 295, 33 

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 364, 297, 33 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΕ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΘ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 422, 222, 46 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 528, 48, 115 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

+ των 76 

βουλευτών 

§§ 13 (2ο μέρος), 25 (2ο μέρος), 31 (2ο μέρος), 43, 45 (2ο μέρος), 46 (2ο μέρος) 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

+ των 76 

βουλευτών 

αιτιολογική σκέψη ΚΘ, §§ 9, 43 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

+ των 76 βουλευτών 

αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και συνδέεται με την πατριαρχική 

νοοτροπία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΚΕ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε όλα τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια αλλά 

ούτε και όλα τα τοπικά συμβούλια διαθέτουν ειδικές δομές και εσωτερικούς κανόνες 

που εγκαθιδρύουν κατάλληλους διαύλους για την ασφαλή, εμπιστευτική υποβολή 

και επεξεργασία των καταγγελιών για παρενόχληση·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση σχετικά με τη σεξουαλική και ψυχολογική 

παρενόχληση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό και τα μέλη του 

κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·" 

 
§ 2 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συνδεόμενη με τις πατριαρχικές 

δομές εξουσίας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 13 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 25 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "νομοθετική" και "σε όλα τα επίπεδα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 29 στοιχείο κα 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας μέσω πολιτικών οι οποίες 

ορίζουν μέτρα πρόληψης, αποτελεσματικές, διαφανείς και εμπιστευτικές διαδικασίες 

για τη διαχείριση καταγγελιών, αυστηρές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των 

δραστών, λεπτομερείς πληροφορίες και προγράμματα κατάρτισης για να 

εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν τις πολιτικές και τις διαδικασίες, και 

να στηρίξουν τις εταιρείες στην κατάρτιση σχεδίων δράσης για την εφαρμογή όλων 

αυτών των μέτρων·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ήδη υπάρχουσες 

δομές αν οι δομές αυτές έχουν εγγενείς φραγμούς που συνδέονται με το φύλο·" 
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§ 31 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υποχρεωτικά" και "τονίζει ότι η 

αποτελεσματική κατάρτιση θα πρέπει να είναι διαδραστική, συνεχής και 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου εργασίας, και να παρέχεται 

από εξωτερικό εμπειρογνώμονα·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 37 

1ο μέρος "ζητεί να εγκριθεί άμεσα η αναθεώρηση της οδηγίας για τη γραπτή δήλωση (οδηγία 

του Συμβουλίου 91/533/ΕΟΚ)·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει την έκκλησή του όσον αφορά τη θέσπιση οδηγίας για αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας, η οποία θα πρέπει να προβλέπει μέτρα για την καταπολέμηση 

της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας·" 

 
§ 45 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 46 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 51 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και των πατριαρχικών σχέσεων 

εξουσίας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 52 

1ο μέρος "τονίζει ότι η εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα αποτελεί 

βασικό εργαλείο για την αποφυγή και την εξάλειψη τέτοιων μορφών ανάρμοστης 

συμπεριφοράς, για την αλλαγή της νοοτροπίας και τη μείωση της πολιτισμικής 

ανοχής στον σεξισμό και στη σεξουαλική παρενόχληση·" 

2ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να εισαχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και συζητήσεις στα 

σχολεία για το συγκεκριμένο θέμα· επισημαίνει ότι, σε συνεργασία με τις σχετικές 

ΜΚΟ και τους φορείς ισότητας, αυτά τα προγράμματα και οι συζητήσεις θα πρέπει, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο, να περιλαμβάνουν πληροφορίες και 

συζητήσεις σχετικά με την πρόληψη και τα μέτρα κατά της σεξουαλικής 

παρενόχλησης, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των 

θυμάτων και να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι τη σχέση της με την 

αντικειμενοποίηση των γυναικών·" 

 
§ 53 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να συμπεριλάβουν 

το θέμα του εκφοβισμού μέσω διαδικτύου στα εκπαιδευτικά προγράμματα των 

σχολείων και των πανεπιστημίων·" 

2ο μέρος "ζητεί, ιδιαίτερα, να συνεχιστούν η επιτυχημένη εκστρατεία Delete Cyberbullying 

και η πρωτοβουλία Safer Internet, με σκοπό την καταπολέμηση της ηθικής και 

σεξουαλικής παρενόχλησης προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι νέοι, μελλοντικοί 

πολίτες της ΕΕ, την ανάγκη για περισσότερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και τη σημασία του σεβασμού των γυναικών·" 
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15. Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή 

Έκθεση: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

OK + 592, 45, 44 
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16. Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες 

χώρες: η περίπτωση των δασών 

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 367, 317, 9 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 380, 237, 73 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 379, 306, 10 

2/ΟΚ + 584, 103, 5 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ + 389, 301, 3 

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 76 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 77 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 382, 302, 7 

§ 80 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 312, 334, 46 

§ 88 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 377, 306, 13 

§ 91 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 647, 33, 9 

2/ΟΚ + 368, 298, 22 

3/ΟΚ + 366, 307, 19 

§ 92 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 650, 36, 9 

2/ΟΚ + 361, 295, 32 

§ 95 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ + 372, 309, 11 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 354, 53, 266 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 54, 56 (2ο μέρος), 91, 92 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

+ των 76 

βουλευτών 

§§ 18, 44 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

+ των 76 βουλευτών 

§ 11 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι η αεροπορική βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω των 

δασών· τονίζει, ωστόσο, ότι ασκείται έντονη κριτική όσον αφορά την αντιστάθμιση 

μέσω των δασών, καθώς είναι δύσκολο να μετρηθεί και αδύνατον να διασφαλιστεί·" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι η αντιστάθμιση μέσω των δασών δεν θα πρέπει να υπολογίζεται στον 

μηχανισμό CORSIA (σύστημα αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές) του Διεθνούς Οργανισμού 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ)·" 

 
§ 42 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει τις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για 

την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (VGGT) του FAO 

δεσμευτικές στο πλαίσιο του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι η συμμόρφωση με τις VGGT απαιτεί την ύπαρξη αποτελεσματικής 

ανεξάρτητης παρακολούθησης και επιβολής, περιλαμβανομένων κατάλληλων 

μηχανισμών για την επίλυση διαφορών και την υποβολή καταγγελιών· επιμένει ότι 

θα πρέπει να συμπεριληφθούν πρότυπα για το καθεστώς ιδιοκτησίας των γαιών στον 

σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην ετήσια υποβολή εκθέσεων όσον αφορά 

τα έργα" 

3ο μέρος "και να καταστούν δεσμευτικά για το σύνολο της ενωσιακής εξωτερικής δράσης που 

χρηματοδοτείται από επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)·" 

 
§ 54 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να εισαγάγει υποχρεωτικές απαιτήσεις, ούτως ώστε ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας να δείχνει άρτια δέουσα επιμέλεια κατά την αξιολόγηση 

των χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών 

και συναφών με τη διακυβέρνηση κινδύνων·" 

2ο μέρος "ζητεί εξίσου τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, τουλάχιστον 

μέσω της ετήσιας υποβολής εκθέσεων των επενδυτών·" 

 
§ 56 

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

δεσμευτικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας σε φορείς εκμετάλλευσης τόσο στα 

αρχικά όσο και στα τελικά στάδια των αλυσίδων εφοδιασμού βασικών προϊόντων 

που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση·" 

2ο μέρος "υποχρεωτικά" 
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3ο μέρος "να επιβάλλει δεσμευτικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας σε φορείς 

εκμετάλλευσης τόσο στα αρχικά όσο και στα τελικά στάδια των αλυσίδων 

εφοδιασμού βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση·" 

 
§ 58 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να προωθήσει παρόμοιο δεσμευτικό 

κανονιστικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 64 

1ο μέρος "όσον αφορά το φοινικέλαιο, αναγνωρίζει τη θετική συνεισφορά των υφιστάμενων 

συστημάτων πιστοποίησης, αλλά διαπιστώνει με λύπη ότι η στρογγυλή τράπεζα για 

το βιώσιμο φοινικέλαιο (RSPO), το σύστημα της Ινδονησίας και της Μαλαισίας για 

το βιώσιμο φοινικέλαιο (ISPO και MSPO αντιστοίχως) και όλα τα άλλα 

αναγνωρισμένα κύρια συστήματα πιστοποίησης δεν απαγορεύουν αποτελεσματικά 

στα μέλη τους τη μετατροπή βροχοδασών ή τυρφώνων σε φυτείες φοινικόδεντρων· 

θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα εν λόγω κύρια συστήματα πιστοποίησης αδυνατούν να 

περιορίσουν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη 

δημιουργία και τη λειτουργία των φυτειών και συνεπώς να αποτρέψουν μεγάλες 

πυρκαγιές σε δάση και τυρφώνες· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 

διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος και παρακολούθηση των εν λόγω συστημάτων 

πιστοποίησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι το φοινικέλαιο που διατίθεται στην 

ενωσιακή αγορά συμμορφώνεται με όλα τα απαραίτητα πρότυπα και είναι βιώσιμο·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας στον τομέα του φοινικέλαιου δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μέτρα και πολιτικές εθελοντικού χαρακτήρα, 

αλλά θα πρέπει επίσης οι εταιρείες εκμετάλλευσης φοινικέλαιου να υπόκεινται σε 

δεσμευτικούς κανόνες και σε υποχρεωτικό σύστημα πιστοποίησης·" 

 
§ 66 

1ο μέρος "καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμα 

πράξει να επιδιώξουν τη δέσμευση ολόκληρης της ΕΕ όσον αφορά την προμήθεια 

αποκλειστικά πιστοποιημένου βιώσιμου φοινικέλαιου έως το 2020, μεταξύ άλλων 

με την υπογραφή και την εφαρμογή της διακήρυξης του Άμστερνταμ με τίτλο «Προς 

την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από τις αλυσίδες βασικών γεωργικών 

προϊόντων στις οποίες συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες»" 

2ο μέρος "και να επιδιώξουν τη δέσμευση του κλάδου, μεταξύ άλλων με την υπογραφή και 

την εφαρμογή της διακήρυξης του Άμστερνταμ με τίτλο «Υπέρ μιας πλήρως 

βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού φοινικέλαιου έως το 2020»·" 

 
§ 76 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει πρωτοβουλίες πλούσιων σε δάση αναπτυσσόμενων 

χωρών που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση της απρόσκοπτης επέκτασης των 

γεωργικών πρακτικών και των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν 

δυσμενή αντίκτυπο στη διαχείριση των δασών, στις συνθήκες διαβίωσης και στην 

πολιτιστική ακεραιότητα των αυτόχθονων λαών, καθώς και επιζήμιες επιπτώσεις 

στην κοινωνική σταθερότητα" 

2ο μέρος "και στην επισιτιστική κυριαρχία των γεωργών·" 

 
§ 77 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να μην χρηματοδοτείται καθόλου 

από δημόσια ταμεία για το κλίμα και την ανάπτυξη η επέκταση της γεωργίας, της 

υλοτομίας βιομηχανικής κλίμακας, της εξόρυξης μεταλλευμάτων και πόρων ή η 

ανάπτυξη υποδομών σε άθικτες δασικές εκτάσεις" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 80 

1ο μέρος "τονίζει ότι η καταπολέμηση του παράνομου διεθνούς εμπορίου απαιτεί 

συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση, για να σταματήσουν η καταστροφή, η 

αποψίλωση των δασών, η παράνομη υλοτομία και να καταπολεμηθούν η απάτη, η 

σφαγή και η ζήτηση για δασικά προϊόντα και άγρια ζώα·" 

2ο μέρος "ζητεί να συγκροτηθεί διεθνής αστυνομική δύναμη για την περιφρούρηση των 

προστατευόμενων περιοχών·" 

 
§ 88 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 91 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεσμευτικές και εκτελεστές" και 

"έναν μηχανισμό επιβολής κυρώσεων και" 

2ο μέρος "δεσμευτικές και εκτελεστές" 

3ο μέρος "έναν μηχανισμό επιβολής κυρώσεων και" 

 
§ 92 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει φιλόδοξες διατάξεις ειδικά για τα δάση σε 

όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι δεσμευτικές και εκτελεστές μέσω 

αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής που θα επιτρέπουν 

στα άτομα και στις κοινότητες, εκτός ή εντός της ΕΕ, να προσφεύγουν στη 

δικαιοσύνη·" 

 
§ 95 

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

ενδεχομένου θέσπισης μηχανισμού καταγγελίας για να διασφαλιστεί ότι εξετάζονται 

δεόντως οι καταγγελίες που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 


