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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. Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η 

περίπτωση του Χάρτη 97 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, 
B8-0457/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0451/2018 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων Ahmed Mansoor 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, 

B8-0469/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 322, 220, 56 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

B8-0459/2018  S&D  ↓  

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία [RC-B8-0456/2018] 
 

Διάφορα: 

Η Frédérique Ries απέσυρε την υπογραφή της από την πρόταση ψηφίσματος B8-0462/2018 καθώς και 

από την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0456/2018. 

Η Patricia Lalonde και ο Amjad Bashir απέσυραν τις υπογραφές τους από την κοινή πρόταση 

ψηφίσματος RC-B8-0456/2018. 
 

 

3. Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή 

των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, 
B8-0466/2018, B8-0468/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0460/2018 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  
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4. Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 

Έκθεση: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 534, 54, 15 

 

 

5. Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 

(Eurojust) ***I 

Έκθεση: Axel Voss (A8-0320/2017) 

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 

195 EFDD  -  

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 196 επιτροπή ΟΚ + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης ***I 

Έκθεση: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

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 

146 EFDD  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 145 επιτροπή ΟΚ + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ***I 

Έκθεση: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 47 επιτροπή ΟΚ + 520, 81, 6 

 

 

 

8. Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις 

διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0443/2018 

(επιτροπή DEVE) 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 287, 249, 66 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 284, 247, 71 

3/ΗΨ + 283, 249, 71 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 281, 258, 66 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 301, 288, 17 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0472/2018 

(ECR) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  ↓  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0473/2018 

(PPE) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  ↓  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0474/2018αναθ. 

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

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 

  



P8_PV(2018)10-04(VOT)_EL.docx 7 PE 628.321 

1ο μέρος "επιβεβαιώνει ότι επείγει η ανάληψη δράσης με αποτελεσματικό και συνεκτικό 

τρόπο σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από διεθνικές εταιρείες, για την παροχή πρόσβασης σε μέσα έννομης 

προστασίας, για την αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που ανακύπτουν 

λόγω του διεθνικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των 

διεθνικών εταιρειών, της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των παγκόσμιων αλυσίδων 

αξίας και της εξωεδαφικής διάστασης των διεθνικών εταιρειών, καθώς και για να 

αντιμετωπιστεί η συναφής αβεβαιότητα ως προς την απόδοση ευθυνών για 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·" 

2ο μέρος "επιβεβαιώνει την ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως οι εξωεδαφικές υποχρεώσεις 

των κρατών, όπως καθορίζονται στις αρχές του Μάαστριχτ, και να χρησιμοποιηθούν 

ως βάση τα διάφορα μέσα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως δε η Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ)· γενικότερα, προτρέπει την ΕΕ να 

αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πρόσβασης στην έννομη προστασία σε 

εξωεδαφικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στη 

γνωμοδότηση του FRA του 2017·" 

 
§ 14 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την αναγνώριση των εξωεδαφικών 

υποχρεώσεων των κρατών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα," και "και τη 

δημιουργία διεθνών δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών για εποπτεία και 

επιβολή του νόμου·" 

2ο μέρος "την αναγνώριση των εξωεδαφικών υποχρεώσεων των κρατών όσον αφορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα," 

3ο μέρος "και τη δημιουργία διεθνών δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών για 

εποπτεία και επιβολή του νόμου· " 

 
§ 19 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει και πάλι την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για 

ουσιαστική και εποικοδομητική συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις αυτές και στη 

διακυβερνητική διαδικασία" 

2ο μέρος "που έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της εντολής της OEIGWG· υπογραμμίζει την 

ύψιστη σημασία της εποικοδομητικής συμβολής της ΕΕ στην επίτευξη μιας 

δεσμευτικής συνθήκης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος της 

εταιρικής ευθύνης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συναφή 

προβλήματα·" 

 

PPE: 

B8-0474/2018αναθ. 

 
§ 10 

1ο μέρος "επιβεβαιώνει ότι επείγει η ανάληψη δράσης με αποτελεσματικό και συνεκτικό 

τρόπο σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από διεθνικές εταιρείες, για την παροχή πρόσβασης σε μέσα έννομης 

προστασίας, για την αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που ανακύπτουν 

λόγω του διεθνικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των 

διεθνικών εταιρειών, της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των παγκόσμιων αλυσίδων 

αξίας και της εξωεδαφικής διάστασης των διεθνικών εταιρειών, καθώς και για να 

αντιμετωπιστεί η συναφής αβεβαιότητα ως προς την απόδοση ευθυνών για 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·" 
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2ο μέρος "επιβεβαιώνει την ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως οι εξωεδαφικές υποχρεώσεις 

των κρατών, όπως καθορίζονται στις αρχές του Μάαστριχτ, και να χρησιμοποιηθούν 

ως βάση τα διάφορα μέσα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως δε η Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ)· γενικότερα, προτρέπει την ΕΕ να 

αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πρόσβασης στην έννομη προστασία σε 

εξωεδαφικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στη 

γνωμοδότηση του FRA του 2017·" 

 
§ 14 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την αναγνώριση των εξωεδαφικών 

υποχρεώσεων των κρατών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·" και "και τη 

δημιουργία διεθνών δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών για εποπτεία και 

επιβολή του νόμου·" 

2ο μέρος "την αναγνώριση των εξωεδαφικών υποχρεώσεων των κρατών όσον αφορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα·" 

3ο μέρος "και τη δημιουργία διεθνών δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών για 

εποπτεία και επιβολή του νόμου·" 

 

§ 19 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει και πάλι την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για 

ουσιαστική και εποικοδομητική συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις αυτές και στη 

διακυβερνητική διαδικασία" 

2ο μέρος "που έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της εντολής της OEIGWG· υπογραμμίζει την 

ύψιστη σημασία της εποικοδομητικής συμβολής της ΕΕ στην επίτευξη μιας 

δεσμευτικής συνθήκης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος της 

εταιρικής ευθύνης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συναφή 

προβλήματα·" 

 
 

 

9. Κατάσταση στην Υεμένη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, 

B8-0449/2018, B8-0450/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0444/2018 

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

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 546, 41, 10 

2/ΟΚ + 353, 217, 33 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Κ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: § 20 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 23 

1ο μέρος "διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει το ζήτημα έως ότου βρεθεί λύση κατόπιν 

διαπραγμάτευσης· συνιστά στην υποεπιτροπή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα να 

παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην Υεμένη στο πεδίο των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων" 

2ο μέρος "και να συντάξει έκθεση σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων και πολιτικών 

δικαιωμάτων που διαπράττονται στη χώρα·" 

 

PPE: 

§ 20 

1ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το 

διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, την ανάγκη να εφαρμόζονται αυστηρά 

από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οι διατάξεις της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ· 

υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 

25ης Φεβρουαρίου 2016 και της 30ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση 

στην Υεμένη·" 

2ο μέρος "καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποφεύγουν να πωλούν 

όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία, στα ΗΑΕ και σε οιοδήποτε 

μέλος του διεθνούς συνασπισμού, καθώς και στην κυβέρνηση της Υεμένης και σε 

άλλα μέρη της σύγκρουσης·" 
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PPE, ECR: 

αιτιολογική σκέψη Κ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες επιδρομές που πραγματοποιούν οι 

δυνάμεις των ΗΠΑ στην Υεμένη είναι φονικά χτυπήματα από δρόνους·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την προσθήκη ορισμένων προσώπων στους 

καταλόγους των στόχων των επιχειρήσεων με δρόνους λαμβάνεται συχνά χωρίς 

ένταλμα ή εντολή δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στόχευση και η 

συνακόλουθη θανάτωση ορισμένων ατόμων μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις να 

θεωρηθεί εξωδικαστική εκτέλεση·" 
 

 

10. Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0400/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0400/2018 

(επιτροπή CONT) 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 473, 100, 28 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 445, 131, 23 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 433, 155, 14 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 485, 74, 33 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 448, 132, 16 

2/ΟΚ + 380, 187, 19 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 410, 84, 77 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 1, 8, 9, 10, 12, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 8, 12 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 12 
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1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να εξετάσει τη δυνατότητα μεταφοράς 

των αρμοδιοτήτων των τελωνειακών αρχών από το εθνικό επίπεδο σε επίπεδο ΕΕ 

όσον αφορά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 


