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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. Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, 
B8-0378/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0364/2018 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

2. Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw 

Soe Oo 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, 
B8-0381/2018, B8-0382/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  



P8_PV(2018)09-13(VOT)_EL.docx 3 PE 628.014 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

B8-0376/2018  S&D  ↓  

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 10 
 

Διάφορα 

O Jordi Solé (Ομάδα Verts/ALE) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0371/2018. 
 

 

3. Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, 
B8-0377/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0366/2018 

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

Μετά την § 9 1 GUE/NGL  -  

Μετά την § 10 2 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Διάφορα 

O Jordi Solé (Ομάδα Verts/ALE) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0366/2018. 
 

 

4. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Αλβανίας * 

Έκθεση: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 541, 21, 17 

 

 

5. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ***I 

Έκθεση: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 118 επιτροπή OK + 527, 51, 27 

Δηλώσεις της 

Επιτροπής 

119 επιτροπή  +  

 

 

6. Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης ***I 

Έκθεση: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

174 EFDD OK - 55, 534, 18 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 173 επιτροπή OK + 539, 61, 17 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 174 
 

 

7. Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 

θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και 

τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή 

(Κοσσυφοπέδιο*) ***I 

Έκθεση: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: απόφαση 

για την έναρξη 

διοργανικών 

διαπραγματεύσεων 

OK + 420, 186, 22 

 

 

8. Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η 

αντίδραση της ΕΕ 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, 

B8-0394/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0388/2018 

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

Μετά την § 3 4 ENF OK - 77, 539, 14 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

5 GUE/NGL OK - 177, 311, 137 

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 289, 329, 14 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Γ 

1 ENF OK - 82, 540, 9 

2 ENF OK - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE ΗΨ + 354, 277, 3 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Δ 

3 ENF OK - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL OK - 183, 309, 135 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: αιτιολογική σκέψη Γ (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και ότι" και "οι καταστάσεις 

αυτές" και "ως έναν βαθμό είναι απρόβλεπτες και αναπόφευκτες·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

9. Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, 
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B8-0389/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0384/2018 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 320, 277, 34 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Διάφορα 

O Jordi Solé (Ομάδα Verts/ALE) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0384/2018. 
 

 

10. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία 

Έκθεση: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF OK - 76, 544, 5 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 -  

Αιτιολογική σκέψη 

IΣΤ 

3 EFDD  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 597, 15, 25 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 2 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 33 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "των αλιευτικών εργαλείων και" και 

"τα απόβλητα που συλλέγονται κατά τις δραστηριότητες καθαρισμού να μην 

καλύπτονται από κανένα σύστημα ανάκτησης του κόστους, και» 

2ο μέρος "των αλιευτικών εργαλείων και" 

3ο μέρος "τα απόβλητα που συλλέγονται κατά τις δραστηριότητες καθαρισμού να μην 

καλύπτονται από κανένα σύστημα ανάκτησης του κόστους, και» 
 

 

11. Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα 

προϊόντα και τα απόβλητα 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0363/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

πρόταση ψηφίσματος B8-0363/2018 

(επιτροπή ENVI) 

§ 12 1 Verts/ALE ΗΨ + 414, 213, 8 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

 

12. Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της 

προσέγγισης «Μία υγεία» 

Έκθεση: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 367, 250, 16 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 589, 12, 36 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

+ των 76 

βουλευτών 

§ 63 

 

 

13. Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ 

Έκθεση: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

OK + 525, 32, 78 

 

 

14. Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

Έκθεση: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 312, 300, 24 

Μετά την § 7 2 GUE/NGL OK + 360, 243, 26 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 293, 329, 2 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ - 186, 443, 2 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 317, 282, 26 

2/ΟΚ - 190, 415, 16 

3/ΗΨ + 324, 263, 44 

Μετά την § 34 1 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 36 3 GUE/NGL OK + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL OK + 311, 289, 31 

Μετά την § 39 5 GUE/NGL OK - 97, 440, 94 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 210, 399, 22 

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 529, 34, 63 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: §§ 32 (2ο μέρος), 42 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 8 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η αρχή της προφύλαξης αποτελεί γενική αρχή της ΕΕ που 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, και ότι η εν λόγω αρχή αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της προληπτικής λήψης αποφάσεων" 

2ο μέρος "σε περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου επαναλαμβάνει ότι η αρχή της προφύλαξης 

προφανώς δεν εφαρμόζεται στο γενικό πλαίσιο της ανάλυσης κινδύνου για τα 

φυτοφάρμακα·" 

 
αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 (εφεξής «ο κανονισμός») κατέδειξε" 

2ο μέρος "ότι δεν επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι της προστασίας της υγείας ανθρώπων και 

ζώων και του περιβάλλοντος" 

3ο μέρος "και ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις προκειμένου να 

επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του κανονισμού·" 

 
αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεν είναι ικανοποιητική και ότι" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπιστώθηκε πως οι επιδόσεις των εθνικών αρμόδιων 

αρχών είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αξιολόγηση των δραστικών 

ουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών όσον αφορά τη διαθέσιμη εμπειρογνωσία και το προσωπικό· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός και οι συναφείς νομικές απαιτήσεις δεν 

εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη" 

2ο μέρος "γεγονός που έχει σημαντικές συνέπειες για την υγεία και το περιβάλλον·" 

 

GUE/NGL: 

τροπολογία 1 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 

Verts/ALE: 

§ 16 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει ικανοποίηση, ως προς αυτό, 

για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης REFIT της γενικής 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η EFSA έχει 

λειτουργήσει σε πλαίσιο ιδιαίτερης διαφάνειας και έχει κοινοποιήσει δεδομένα 

σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες περί απορρήτου που έχουν καθοριστεί από 

τους συννομοθέτες·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 29 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 
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§ 32 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τον μικρό αριθμό νέων ουσιών που έχουν εγκριθεί" 

2ο μέρος "ενώ παράλληλα άλλες ουσίες έχουν αποσυρθεί από την αγορά·" 

3ο μέρος "τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια κατάλληλη εργαλειοθήκη 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους γεωργούς, προκειμένου να εξασφαλίζεται 

ο εφοδιασμός με τρόφιμα στην ΕΕ·" 

 
§ 42 

1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για την ερμηνεία της Επιτροπής σχετικά με την 

αρχή της προφύλαξης, όπως εκφράζεται στην αξιολόγηση REFIT της γενικής 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, σύμφωνα με την οποία δεν αποτελεί εναλλακτική έναντι 

μιας προσέγγισης βάσει της διαχείρισης κινδύνου, αλλά μάλλον μια ιδιαίτερη μορφή 

διαχείρισης κινδύνου· υπενθυμίζει ότι η άποψη αυτή υποστηρίζεται επίσης από 

αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον τα κριτήρια αποκλεισμού, όπως 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο 

σκοπό ως προς αυτό·" 

 

S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο κανονισμός δεν έχει εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά" 

2ο μέρος "και διότι, ως εκ τούτου, οι στόχοι του όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή και την 

καινοτομία δεν επιτυγχάνονται στην πράξη·" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει το γεγονός ότι, εν μέρει εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου καινοτομίας, 

ο αριθμός των δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων μειώνεται·" 
 

 

15. Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά 

Έκθεση: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 33 1 + των 76 

βουλευτών 

OK + 305, 279, 20 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

OK - 248, 340, 4 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 347, 223, 36 

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

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2/ΟΚ + 310, 279, 4 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 366, 188, 23 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 464, 69, 17 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D, Verts/ALE:   τροπολογία 1, §§ 37, 42, αιτιολογική σκέψη E (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

+ των 76 

βουλευτών 

§§ 37, 42, αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

+ των 76 βουλευτών 

§ 22 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με σκοπό τον τερματισμό της 

σύγχυσης μεταξύ ιδιωτικών ετικετών και επώνυμων προϊόντων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Ε 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε όλες τις περιπτώσεις ή" και 

"λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της Επιτροπής, η καταγραφή 

μιας πρακτικής στο παράρτημα Ι της ΟΑΕΠ, κατά περίπτωση, οδηγεί σε μεγαλύτερη 

ασφάλεια δικαίου και, ως εκ τούτου, στον δικαιότερο ανταγωνισμό μεταξύ 

παραγωγών στην αγορά·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι καταναλωτές στην ΕΕ έχουν τα ίδια δικαιώματα 

και ότι οι αναλύσεις δείχνουν πως ορισμένοι παραγωγοί και παρασκευαστές έχουν 

πουλήσει προϊόντα διαφορετικής ποιότητας με την ίδια εμπορική ονομασία και με 

παραπλανητικά πανομοιότυπη εμφάνιση, ενώ ορισμένα προϊόντα σε κάποιες χώρες 

έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα όσον αφορά το κύριο συστατικό ή περιέχουν 

συστατικά χαμηλότερης ποιότητας που αντικαθιστούν άλλα υψηλότερης ποιότητας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα αυτό είναι πιο διαδεδομένο στα κράτη μέλη 

που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά·" 
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2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις αναλύσεις εντοπίστηκαν περιπτώσεις όμοιων 

προϊόντων ή προϊόντων με παραπλανητικά πανομοιότυπη εμφάνιση, αλλά 

χαμηλότερης ποιότητας ή με διαφορετική γεύση, σύσταση ή άλλα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία πωλούνται σε τιμές που ποικίλλουν σημαντικά από τη μια 

χώρα στην άλλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και αν αυτό δεν συνιστά 

παραβίαση των αρχών της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς ή των ισχυόντων 

κανόνων σχετικά με την επισήμανση ή άλλης νομοθεσίας για τα τρόφιμα, συνιστά 

ωστόσο κατάχρηση της εμπορικής επωνυμίας και αποτελεί εμπόδιο για την τήρηση 

της αρχής περί ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών·" 

 


