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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. Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I 

Έκθεση: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 513, 57, 33 

 

 
 

2. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και 

περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης 

Έκθεση: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 502, 70, 45 

 

 

 

3. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων ***I 

Έκθεση: Paolo De Castro (A8-0309/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: απόφαση 

για την έναρξη 

διοργανικών 

διαπραγματεύσεων 

ΟΚ + 428, 170, 18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D  
 

Διάφορα 

Ψηφοφορία που ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 γ του Κανονισμού από την ομάδα Verts/ALE 

και τους παρακάτω βουλευτές: 

Caspary, Mann, Gräßle, Collin-Langen, Radtke, Langen, Ferber, Kuhn, Florenz, Zeller, Schwab, 

Voss, Koch, Brok, Gieseke, Gehrold, Verheyen, Liese, Wieland, Gahler, Müller, Huitema, van 

Baalen, Nagtegaal, Klinz, Selimovic, McAllister, Ehler, Schulze, Winkler Iuliu, Hirsch, Meissner, 

Gericke, Quisthoudt-Rowohl, Štefanec, Corazza Bildt, Niedermayer, Virkkunen, Winkler 

Hermann, Mureşan, Kariņš, Sommer, Girling, Ashworth, Fjellner, Sellström, Hökmark και Lange. 
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Ο Tom Vandenkendelaere δεν συνυπογράφει το αίτημα. 
 

 

4. Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για 

ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση  ***I 

Έκθεση: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 36 επιτροπή ΟΚ + 563, 48, 10 

 

 

 

 

5. Κτηνιατρικά φάρμακα ***I 

Έκθεση: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 324 επιτροπή ΟΚ + 583, 16, 20 

 

 

 

 

6. Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I 

Έκθεση: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 94 επιτροπή ΟΚ + 583, 31, 6 
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7. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα 

υποδομής ***I 

Έκθεση: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

132 EFDD  -  

Σχέδιο νομοθετικής πράξης 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-4 

6-7 

10 

12-15 

17-18 

20-25 

27-29 

31 

33-35 

37-41 

43 

48 

50-51 

53-59 

61-62 

65-68 

70 

75-77 

79-80 

82 

84-86 

93 

96-97 

99-110 

115-

123 

125-

130 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

9 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ - 303, 307, 11 

11 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ + 325, 285, 7 

19 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ - 268, 331, 8 

26 επιτροπή χ.ψ. -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

32 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ + 304, 303, 9 

44 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ + 329, 284, 4 

45 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ - 299, 304, 7 

46 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 269, 340, 10 

52 επιτροπή χ.ψ. +  

69 επιτροπή χ.ψ. +  

81 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ + 315, 297, 6 

92 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ + 318, 271, 23 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 1 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Τίτλος 

133 Verts/ALE  -  

150 ENF ΟΚ - 132, 479, 7 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 1, μετά την § 3 

172 + 38 

βουλευτές 

ΟΚ - 233, 374, 11 

16, 124 επιτροπή  +  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, εδάφιο 1, 

σημείο 2, μετά το  

στοιχείο γ 

134 Verts/ALE ΗΨ - 301, 307, 9 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, εδάφιο 1, 

σημείο 6 

42 επιτροπή  +  

151 ENF ΟΚ ↓  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, § 1, σημείο 8 

135 Verts/ALE ΟΚ - 244, 361, 13 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 136 Verts/ALE  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, εδάφιο 1, 

μετά το  σημείο 12 

137 Verts/ALE ΟΚ - 233, 361, 26 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, § 1, σημείο 

15 

152 ENF ΟΚ - 108, 495, 12 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, § 1, σημείο 

16 

153 ENF ΟΚ - 85, 500, 30 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, εδάφιο 1, 

σημείο 18 

154Δ ENF  -  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, εδάφιο 1, 

σημείο 19 

155Δ ENF  -  

47 επιτροπή  +  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, εδάφιο 1, 

σημείο 20 

156Δ ENF  -  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, εδάφιο 1, 

σημείο 21 

157Δ ENF  -  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, εδάφιο 1, 

σημείο 22 

158Δ ENF  -  

49 επιτροπή  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2, εδάφιο 1, 

σημείο 24 

159 ENF ΟΚ - 86, 500, 28 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 3 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7, § 7 

160Δ ENF  -  

60 επιτροπή ΟΚ - 293, 299, 28 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 4 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 α, § 3 

161Δ ENF ΟΚ - 100, 512, 7 

63 επιτροπή  +  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 4 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 α, § 4 

162Δ ENF  -  

64 επιτροπή  +  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 5 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7γ, § 3 

138Δ Verts/ALE  -  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 6 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 δ α 

163Δ ENF ΟΚ - 143, 456, 10 

71 επιτροπή ΗΨ - 278, 327, 11 

72 επιτροπή  +  

73 επιτροπή ΗΨ - 303, 304, 4 

74 επιτροπή  -  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 7 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 στ, § 1 α 

78Δ= 

164Δ= 

επιτροπή, 

ENF 

 +  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 139 Verts/ALE  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

σημείο 7 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 ζ, § 4, εδάφιο 

1 

83 επιτροπή  +  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 7 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 ζ, § 4, μετά 

το εδάφιο 2 

140 Verts/ALE ΟΚ - 227, 362, 25 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 8 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 ζ α 

165Δ ENF ΟΚ - 110, 486, 7 

87, 88, 

89, 90, 

91 

επιτροπή  +  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 10 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 θ, § 2, 

στοιχεία β και γ και § 

3 

141Δ Verts/ALE  -  

94, 95, 

98 

επιτροπή  +  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 11 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7ι, § 4, πρώτη 

φράση 

166Δ ENF ΟΚ - 120, 486, 5 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 14, στοιχείο β 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 9, § 3 

167Δ ENF  -  

111, 

112, 

113, 

114 

επιτροπή ΗΨ + 343, 253, 11 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 18 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 11, § 2, 

στοιχείο ε 

168Δ ENF  -  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 18 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 11, § 2, 

στοιχείο θ 

169Δ ENF  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 18 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 11, § 3, 

στοιχείο γ 

170Δ ENF  -  

Παράρτημα I, σημείο 

2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Παράρτημα V 

171Δ ENF ΟΚ - 136, 441, 10 

131 επιτροπή  +  

Αιτ. σκ. 2 142 ENF ΟΚ - 92, 488, 24 

Αιτ. σκ. 3 143Δ ENF ΟΚ - 121, 473, 7 

5 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 285, 314, 5 

Αιτ. σκ. 4 144Δ ENF ΟΚ - 105, 489, 6 

8 επιτροπή  +  

Αιτ. σκ. 11 145Δ ENF  -  

Αιτ. σκ. 13 146Δ ENF ΟΚ - 129, 472, 5 

30 επιτροπή ΗΨ + 378, 222, 5 

Αιτ. σκ. 14 147Δ ENF  -  

Αιτ. σκ. 19 36 επιτροπή  +  

148 ENF ΟΚ ↓  

Αιτ. σκ. 20 149Δ ENF  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 398, 179, 32 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 135, 137 140 

ENF: τροπολογίες 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 161, 163, 165, 166, 

171 

PPE τροπολογία 172 

S&D: τροπολογία 60 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 9, 11, 19, 26, 30, 32, 44, 45, 52, 71, 72, 73, 74, 81, 92 
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S&D: τροπολογίες 60, 69 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και στις μοτοσυκλέτες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 46 

1ο μέρος "«ελαφρύ όχημα»: ελαφρύ επαγγελματικό όχημα, επιβατηγό αυτοκίνητο" 

2ο μέρος "ή μοτοσυκλέτα·" 

 
Άρθρο 1, εδάφιο 1, σημείο 3 Οδηγία 1999/62/ΕΚ Άρθρο 7, § 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επαγγελματικά" και "Τα τέλη χρήσης 

που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία θα καταργηθούν σταδιακά μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2027." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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8. Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών 

***I 

Έκθεση: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-3 

6-14 

16-39 

41-48 

50-52 

54-59 

62-71 

73-74 

86 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

4 επιτροπή χ.ψ. +  

5 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ + 312, 261, 23 

40 επιτροπή ΟΚ + 439, 146, 9 

49 επιτροπή χ.ψ. +  

53 επιτροπή ΟΚ + 439, 147, 8 

60 επιτροπή ΟΚ + 434, 142, 8 

61 επιτροπή ΟΚ + 478, 96, 12 

72 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ + 309, 264, 21 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 5 Οδηγία 

2009/33/ΕΚ 

Άρθρο 5, μετά την § 1 

82 PPE ΟΚ - 284, 303, 8 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 5 Οδηγία 

2009/33/ΕΚ 

Άρθρο 5, μετά την § 2 

80 ECR ΟΚ - 252, 336, 5 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 9, στοιχείο β 

Οδηγία 2009/33/ΕΚ 

Άρθρο 10, μετά την § 

5 

77 S&D ΗΨ - 282, 302, 6 

Παράρτημα I Οδηγία 78 Verts/ALE ΟΚ - 286, 290, 14 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2009/33/ΕΚ 

Παράρτημα, πίνακας 4 

και υποσημείωση στο 

τέλος της σελιδας - 1 

[στόχοι] 

75ατ επιτροπή  +  

Παράρτημα I Οδηγία 

2009/33/ΕΚ 

Παράρτημα, 

υποσημείωση στο 

τέλος της σελιδας 1 

85 PPE  +  

75ατ επιτροπή  ↓  

Παράρτημα I Οδηγία 

2009/33/ΕΚ 

Παράρτημα, πίνακας 5 

79 Verts/ALE ΟΚ + 301, 269, 18 

76 επιτροπή  ↓  

Αιτ. σκ. 9 83 PPE ΗΨ - 232, 354, 8 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 320, 264, 6 

Αιτ. σκ. 10 84 PPE  -  

15 επιτροπή ΗΨ + 312, 265, 9 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 400, 76, 112 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογία 82 

Verts/ALE: τροπολογίες 40, 53, 60, 61, 78, 79, 80 

ENF: αιτ. σκ. 9 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 4, 5, 15, 72 

Verts/ALE: τροπολογίες 40, 53, 60, 61 

EFDD: τροπολογία 49 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 81 αποσύρεται. 

Διόρθωση (τροπολογία 86): σε όλες τις γλώσσες 
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9. Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα 

ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω 

αποθεμάτων ***I 

Έκθεση: Alain Cadec (A8-0310/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-6 

8-15 

17 

19-20 

24 

29-41 

43 

45-48 

52-56 

58-60 

64-67 

69-75 

78-84 

86 

88 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

7 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 245, 294, 35 

16 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ + 417, 103, 51 

18 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

21 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ - 201, 359, 5 

22 επιτροπή χ.ψ. +  

23 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 231, 325, 8 

26 επιτροπή χ.ψ. +  

27 επιτροπή χ.ψ. +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

28 επιτροπή χ.ψ. +  

44 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ - 240, 312, 7 

51 επιτροπή χ.ψ. +  

57 επιτροπή χ.ψ. -  

61 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ + 429, 106, 28 

63 επιτροπή ΟΚ - 228, 301, 25 

68 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ + 349, 185, 19 

76 επιτροπή χ.ψ. +  

85 επιτροπή χ.ψ. +  

87 επιτροπή χ.ψ/ΗΨ - 247, 273, 30 

89 επιτροπή χ.ψ. -  

Άρθρο 1, § 1, σημείο 4 97Δ + 38 

βουλευτές 

 -  

25 επιτροπή  +  

Άρθρο 1, § 1, σημείο 

17 

98 + 38 

βουλευτές 

 -  

Άρθρο 2, § 1, μετά το  

σημείο 9 

91 Verts/ALE ΗΨ + 318, 231, 9 

42 επιτροπή  ↓  

Άρθρο 4, § 5, 

εισαγωγή  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 433, 91, 26 

Άρθρο 4, § 5, στοιχείο 

α 

49 επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 417, 122, 8 

2/ΟΚ + 362, 167, 6 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

Άρθρο 4, § 5, στοιχείο 

β 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 272, 233, 42 

Άρθρο 4, § 5, στοιχείο 

γ 

50 επιτροπή χ.ψ. +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

Άρθρο 7, μετά την § 2 96 GUE/NGL ΟΚ ↓  

Άρθρο 9, § 3 92 Verts/ALE  -  

62 επιτροπή  +  

Άρθρο 12, § 1 93 Verts/ALE  -  

Άρθρο 13, μετά την § 

2 

90 ALDE  +  

Άρθρο 14, § 1 77 επιτροπή χ.ψ. -  

94 Verts/ALE  -  

Μετά την αιτ. σκ. 16 95 GUE/NGL ΟΚ - 161, 370, 26 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 437, 103, 11 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 49, 63, 95, 96· άρθρο 4· § 5 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

+ 38 βουλευτές: τροπολογίες 16, 25, 61 

ALDE: τροπολογίες 21, 57, 63, 89 

Verts/ALE: τροπολογίες 26, 27, 28, 57, 63, 50, 51, 68, 85, 87 

GUE/NGL: τροπολογίες 23, 49, 51, 57, 63, 77· άρθρο 4· § 5 

S&D: τροπολογίες 21, 22, 50, 57, 63, 76, 77, 85, 87, 89 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

τροπολογία 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "ειδικότερα" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
τροπολογία 18 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η 

υποχρέωση εκφόρτωσης δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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S&D: 

τροπολογία 23 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για διάστημα επτά ετών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ALDE, Verts/ALE: 

τροπολογία 44 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης 

καινοτόμων επιλεκτικών αλιευτικών" και "στο μέτρο του δυνατού" 

2ο μέρος "μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης καινοτόμων επιλεκτικών αλιευτικών" 

3ο μέρος " στο μέτρο του δυνατού" 

 
τροπολογία 49 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως για τον περιορισμό των 

σχετιζόμενων με την αλιεία κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημάτων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

10. Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ***I 

Έκθεση: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 2 επιτροπή ΟΚ + 462, 48, 40 

Δήλωση του 

Συμβουλίου 

3 επιτροπή  +  

 

11. Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I 

Έκθεση: Giovanni La Via (A8-0063/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 16 επιτροπή ΟΚ + 425, 71, 56 

Δήλωση του 

Συμβουλίου 

17 επιτροπή  +  
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12. Montée des violences néofascistes en Europe 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0481/2018 

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

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 481, 30, 22 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 405, 76, 47 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ/ΗΨ + 310, 159, 46 

Αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτ. σκ. ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ/ΗΨ + 275, 195, 47 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την αιτ. σκ. ΙΖ 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 216, 206, 52 

2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 233, 224, 62 

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 247, 221, 49 

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 238, 208, 56 

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 248, 211, 53 

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 246, 208, 47 

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 249, 213, 52 

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 246, 202, 51 

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 231, 208, 67 

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 223, 206, 65 

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 253, 209, 51 

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 247, 206, 53 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 249, 209, 52 

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ - 230, 232, 32 

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ - 225, 232, 39 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 355, 90, 39 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0481/2018  

(PPE) 

§ 3 17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την § 3 18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 9 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

26 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

§ 11 27 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την § 11 28 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την § 16 29 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

30 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την αιτ. σκ. Δ 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την αιτ. σκ. Ι 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ ↓  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0482/2018 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ ↓  

Πρόταση ψηφίσματος B8-0483/2018  

(ALDE) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την § 3 15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την § 9 22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

§ 15 24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την § 15 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτ. σκ. ΙΑ 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την αιτ. σκ. ΙΑ 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Αιτ. σκ. ΙΔ 3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την αιτ. σκ. ΙΔ 4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

Μετά την αιτ. σκ. ΙΣΤ 9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ ↓  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0486/2018  ECR  ↓  

B8-0488/2018  ENF  ↓  

 

RC-B8-0481/2018  

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, τελική ψηφοφορία 

ECR: §§ 12, 17· τελική ψηφοφορία 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 12, 17, 18, 25, αιτ. σκ. Ε, ΙΓ 

PPE: αιτ. σκ. ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ, ΙΖ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

αιτ. σκ. Ζ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει η Ευρωπόλ, ο αρμόδιος για την ασφάλεια 

Επίτροπος της ΕΕ, Sir Julian King, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 

στις 22 Μαρτίου 2017 σε ανάμνηση των επιθέσεων του 2016 στις Βρυξέλλες, τόνισε 

την αυξανόμενη απειλή του δεξιού βίαιου εξτρεμισμού, δηλώνοντας ότι δεν 

γνωρίζει ούτε ένα κράτος μέλος της ΕΕ που δεν επηρεάζεται με κάποιον τρόπο από 

το φαινόμενο αυτό," 

2ο μέρος "αναφέροντας ειδικά τις επιθέσεις στη Νορβηγία το 2011, τη δολοφονία της 

βρετανίδας βουλεύτριας Jo Cox, και τις επιθέσεις κατά κέντρων ασύλου και τζαμιών 

σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να αναδείξει ένα φαινόμενο που, όπως 

προειδοποιεί, συνιστά μια απειλή για την ασφάλεια «που δεν επισημαίνεται όσο 

πρέπει»·" 

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες εμφανίζονται 

σε διάφορες μορφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις ομάδες αυτές 

αποκλείουν ορισμένα άτομα ή ομάδες από την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οργανώσεις αυτές συχνά χρησιμοποιούν επιθετική γλώσσα για τις μειονοτικές 

ομάδες, πράγμα που προσπαθούν να δικαιολογήσουν επικαλούμενες την αρχή της 

ελευθερίας του λόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του 

λόγου δεν είναι απόλυτο·" 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

B8-0481/2018  

 

S&D: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, τελική ψηφοφορία 
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B8-0482/2018  

 

S&D: τελική ψηφοφορία 
 

B8-0483/2018  

 

S&D: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, τελική ψηφοφορία 

Διάφορα 

Οι Paloma López Bermejo και Marina Albiol Guzmán (ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφουν την 

κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0481/2018. 

Οι Bodil Valero και Jordi Solé (ομάδα Verts/ALE) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση 

ψηφίσματος  RC-B8-0481/2018. 

Η Kateřina Konečná (ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει τις τροπολογίες 8-15. 

Ο Jordi Solé (ομάδα Verts/ALE) συνυπογράφει τις  τροπολογίες 1-15. 
 

 

 

13. Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων 

κρεατοπαραγωγής 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0484/2018 

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

Μετά την § 5 13 ENF ΟΚ - 44, 376, 10 

§ 14 2 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 131, 316, 3 

Μετά την § 14 14 ENF  -  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 423, 25, 0 

Μετά την § 15 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 141, 291, 18 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 427, 16, 1 

Μετά την § 16 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 156, 280, 3 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 397, 32, 9 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Après le visa 11 5 ENF  -  

6 ENF  -  

Αιτ. σκ. Α 7 ENF  -  

Αιτ. σκ. Ε 8 ENF  -  

Μετά την αιτ. σκ. Ε 9 ENF  -  

10 ENF  -  

11 ENF ΟΚ - 58, 366, 10 

Μετά την αιτ. σκ. Ζ 12 ENF  -  

Μετά την αιτ. σκ. ΙΒ 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 411, 7, 15 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 409, 19, 2 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0484/2018  GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D, EFDD 

 ↓  

B8-0485/2018  PPE  ↓  

B8-0487/2018  ECR  ↓  

B8-0489/2018  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογίες 11, 13, §§ 15, 16, 17, αιτ. σκ. ΙΒ 

GUE/NGL: τροπολογίες 2, 3, 4, τελική ψηφοφορία  

 

Διάφορα 

Οι Pavel Poc και Maria Noichl (ομάδα S&D) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-

B8-0484/2018. 

Η Isabella Adinolfi (ομάδα EFDD) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0484/2018. 

14.  Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0477/2018 



P8_PV-PROV(2018)10-25(VOT)_EL.docx 27 PE 629.327 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ – 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0477/2018 

(επιτροπή ENVI) 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 2 ECR ΟΚ - 82, 329, 14 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 341, 67, 14 

2/ΟΚ + 223, 169, 14 

§ 12 1 PPE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34 § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ – 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 258, 125, 12 

4 +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 377, 23, 4 

2 +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ/ΗΨ - 192, 207, 4 

Αιτ. σκ. Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 223, 181, 3 

Αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτ. σκ. ΙΗ § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ – 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1/ΗΨ - 194, 203, 11 

2/ΗΨ - 170, 232, 3 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 239, 145, 23 

 

 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 30, 71, αιτ. σκ. ΙΗ 

Verts/ALE: τροπολογία 2, § 9 

GUE/NGL: §§ 38, 44 
 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 9 

1ο μέρος "τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης κλιματικής πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να 

λειτουργήσει ως αξιόπιστος και φερέγγυος εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο, της 

διατήρησης της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και της τήρησης των 

δεσμεύσεων της Συμφωνίας για το κλίμα· επικροτεί τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αύξηση των στόχων που αφορούν τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στο 32% και το 32,5% 

αντίστοιχα έως το 2030, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 45% έως το 2030· επικροτεί στο 

πλαίσιο αυτό τα σχόλια της Επιτροπής σχετικά με την επικαιροποίηση των ΕΚΣ της 

ΕΕ, ώστε να συνυπολογιστεί η αυξημένη αυτή φιλοδοξία και να αυξηθεί ο στόχος 

για περιορισμό των εκπομπών έως το 2030· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι 

τα τέλη του 2018, μια φιλόδοξη στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του 

αιώνα για την ΕΕ, παρέχοντας μια οικονομικά αποδοτική πορεία για την επίτευξη 

του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών που εγκρίθηκε στη Συμφωνία του 

Παρισιού και μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

στην Ένωση έως το 2050 το αργότερο, που θα συμβαδίζει με ένα δίκαιο μερίδιο της 

Ένωσης στον υπόλοιπο συνολικό προϋπολογισμό για τον άνθρακα·" 

2ο μέρος "υποστηρίζει την επικαιροποίηση των ΕΚΣ της Ένωσης με τον καθορισμό ενός 

στόχου που θα τεθεί συνολικά για την οικονομία, για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου στο εσωτερικό της ΕΕ κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με 

τα επίπεδα του 1990·" 

 

 

 

 

GUE/NGL 

§ 69 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το κλίμα στη λήψη των 

αποφάσεων, πράγμα που μπορεί να υποστηριχτεί με τη βελτίωση των κλιματικών 

υπηρεσιών ιδιαίτερης σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να καταστεί 

αυτό σημαντικός στόχος της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έρευνας και να 

καταβληθούν ισχυρές προσπάθειες από την ΕΕ για τη διευκόλυνση της μεταφοράς 

τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες·" 
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2ο μέρος "ζητεί να εκδοθεί δήλωση του ΠΟΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και 

την κλιματική αλλαγή, παρόμοια με εκείνη για τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια 

υγεία, που εγκρίθηκε στη Ντόχα το 2001·" 

 

ECR: 

§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης 

της Ένωσης και των κρατών μελών της" και "και να αναβαθμίσουν τις εθνικά 

καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ) τους έως το 2020 " 

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών μελών της" 

3ο μέρος "και να αναβαθμίσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ) τους έως το 

2020 " 

 
§ 12 

1ο μέρος " επιμένει ότι, ιδίως μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Trump, είναι σημαντικό να 

προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις για την καταπολέμηση της διαρροής άνθρακα·" 

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα 

λήψης επιπρόσθετων μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών κλάδων που 

εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα: για παράδειγμα, εισάγοντας μια 

τελωνειακή φορολογική προσαρμογή και τέλη κατανάλωσης άνθρακα, ιδίως όσον 

αφορά προϊόντα προερχόμενα από χώρες που δεν εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους 

δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού·" 

 
§ 15 

1ο μέρος ""υπογραμμίζει ότι η πριν από το 2020 εφαρμογή και φιλοδοξία αποτελούσαν 

καίριο σημείο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της COP23· χαιρετίζει την 

απόφαση να πραγματοποιηθούν δύο απολογισμοί κατά τη διάρκεια της COP 2018 

και 2019· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν συνεισφορές για 

τη μείωση των εκπομπών έως το 2020, τις οποίες θα παρουσιάσουν κατά τον 

απολογισμό της περιόδου πριν από το 2020 στην COP24· θεωρεί ότι πρόκειται για 

σημαντικά βήματα προς την επίτευξη του στόχου για την ανύψωση της φιλοδοξίας 

για την περίοδο μετά το 2020 από όλα τα μέρη και," 

2ο μέρος "συνεπώς, αναμένει με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της πρώτης αποτίμησης στο 

Κατοβίτσε, η οποία προτείνεται να λάβει τη μορφή απόφασης της COP, όπου θα 

επιβεβαιώνεται εκ νέου η δέσμευση για την αύξηση, έως το 2020, της φιλοδοξίας 

των ΕΚΣ που έχουν ορίσει τα συμβαλλόμενα μέρη για το 2030, με στόχο την 

ευθυγράμμισή τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του 

Παρισιού· 

 
§ 26 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να ενσωματώσουν τη διάσταση του 

φύλου στις πολιτικές για το κλίμα και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 29 

1ο μέρος "τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς της 

δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και με τους μεσοπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να είναι 

αντιπαραγωγικός για τους στόχους αυτούς ή να παρακωλύει την εφαρμογή τους· 

σημειώνει με ανησυχία ότι ο στόχος για τη διάθεση του 20% των συνολικών 

δαπανών για την κλιματική δράση είναι πιθανόν να μην επιτευχθεί και ζητεί, 

συνεπώς, τη λήψη διορθωτικών μέτρων· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι οι στόχοι για 

το κλίμα και την ενέργεια θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών 

συζητήσεων σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2020, 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι για την επίτευξή τους·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει τη θέση του να αυξήσει τις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με το 

κλίμα από 20% σε 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027· 

θεωρεί ότι όλες οι εναπομένουσες δαπάνες του ΠΔΠ θα πρέπει να συνάδουν με τη 

συμφωνία του Παρισιού και να μην είναι αντιπαραγωγικές στις προσπάθειες που 

καταβάλλονται για το κλίμα·" 

 
§ 39 

1ο μέρος "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο τομέας των μεταφορών είναι ο 

μόνος τομέας που παρουσιάζει αύξηση των εκπομπών από το 1990· τονίζει ότι αυτό 

δεν είναι συμβατό με τη μακρόπνοη ανάπτυξη, η οποία, αντιθέτως, απαιτεί μειώσεις 

των εκπομπών από όλους τους τομείς της κοινωνίας με ταχύτερο ρυθμό·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει να έχει απαλλαγεί πλήρως από 

τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050·" 

 
§ 62 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για το περιβάλλον" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. ΙΗ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών που είναι 

αναγκαίες για την ασφαλή και αποτελεσματική δέσμευση και αποθήκευση 

διοξειδίου του άνθρακα (CCS) δεν έχει αποδειχθεί, ιδίως δε η γεωμηχανική για τη 

δημιουργία τεχνητών καταβοθρών άνθρακα συνδέεται με κινδύνους άγνωστης 

κλίμακας·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι CCS δεν μπορούν επομένως να αποτελέσουν αξιόπιστο 

στοιχείο λύσεων μετριασμού και δεν θα πρέπει να στρέφουν την προσοχή από τον 

επείγοντα χαρακτήρα της ένταξης της δράσης για το κλίμα με τη χρήση 

υφισταμένων τεχνολογιών και εφικτών αλλαγών στα συστήματα και τους τρόπους 

ζωής·" 

 

PPE, ECR: 

§ 34 

1ο μέρος " ενθαρρύνει την Επιτροπή να καθορίσει συγκεκριμένους στόχους μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2050 σε όλους τους τομείς, στην πρότασή 

της για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μηδενικών καθαρών εκπομπών στην ΕΕ με 

ορίζοντα τα μέσα του αιώνα, και να καθορίσει μια σαφή πορεία για το πώς θα 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων οροσήμων για 

το 2035, το 2040 και το 2045· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει προτάσεις για το 

πώς θα ενισχυθούν οι απορροφήσεις από καταβόθρες σύμφωνα με τη Συμφωνία του 

Παρισιού,  " 

2ο μέρος "ώστε να επιτευχθούν καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην 

ΕΕ" 

3ο μέρος "έως το 2050 το αργότερο και αρνητικές εκπομπές λίγο αργότερα·" 
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4ο μέρος "ζητεί να εξασφαλίζει η στρατηγική αυτή τη δίκαιη κατανομή των προσπαθειών 

μεταξύ των τομέων, να περιλαμβάνει μηχανισμό συνυπολογισμού των 

αποτελεσμάτων του πενταετούς ετήσιου παγκόσμιου απολογισμού, να λαμβάνει 

υπόψη τα συμπεράσματα της επόμενης ειδικής έκθεσης της IPCC, τις συστάσεις και 

τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τις απόψεις μη κρατικών 

φορέων, όπως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, η κοινωνία των πολιτών και ο 

ιδιωτικός τομέας·" 

 
αιτ. σκ. Γ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έως τώρα τα 

συμβαλλόμενα μέρη δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού δεν επαρκούν για την 

επίτευξη του κοινού στόχου·" 

2ο μέρος " λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ) 

που έχουν υποβάλει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν ευθυγραμμίζονται επίσης με 

τους στόχους που έχουν τεθεί στη Συμφωνία του Παρισιού" 

3ο μέρος " και, επομένως, πρέπει να αναθεωρηθούν·" 

 
αιτ. σκ. Δ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ουσιώδη στοιχεία της νομοθεσίας της ΕΕ που συμβάλλουν 

στην εκπλήρωση των ΕΚΣ της ΕΕ, ιδίως δε η οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια 

και η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, έχουν θεσπιστεί με αυξημένο επίπεδο 

φιλοδοξίας, με σκοπό να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

στην ΕΕ κατά 45% τουλάχιστον έως το 2030·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μείωση κατά 45% στην ΕΕ έως το 2030 εξακολουθεί 

να μην αποτελεί επαρκή συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του 

Παρισιού και του στόχου για την επίτευξη μηδενικών συνολικά εκπομπών στα μέσα 

του αιώνα·" 
 

 

15. 14η σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0478/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0478/2018 

(επιτροπή ENVI) 

Μετά την § 7 1 Verts/ALE ΟΚ - 160, 223, 12 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 228, 159, 1 

§ 11 2 ALDE  +  

Αιτ. σκ. A § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 -  

3 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 1 
 

Αιτήματα με ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 10 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ποσοτικών" και "και μετρήσιμων " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτ. σκ. Α 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή του στρατηγικού σχεδίου για τη βιολογική 

ποικιλότητα 2011-2020, το οποίο εγκρίθηκε από τα μέρη της Σύμβασης για τη 

βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) το 2010, είναι η ανάληψη άμεσης και 

αποτελεσματικής δράσης για την ανάσχεση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας 

(της εξαιρετικής ποικιλίας οικοσυστημάτων, ειδών και γενετικών πόρων που μας 

περιβάλλει)"  

2ο μέρος "μεγάλο μέρος της οποίας οφείλεται στην αυξανόμενη ένταση της γεωργικής χρήσης 

και στην παράλληλη υπερεξάρτηση του τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο, από γενετικά 

τροποποιημένους σπόρους και καταστροφικά παρασιτοκτόνα" 

3ο μέρος " προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το 2020 τα οικοσυστήματα θα είναι ανθεκτικά 

και θα συνεχίσουν να παρέχουν ζωτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας έτσι την 

ποικιλομορφία ζωής στον πλανήτη και συμβάλλοντας στην ανθρώπινη ευημερία και 

την εξάλειψη της φτώχειας·" 
 

 

16. Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ 

Έκθεση: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 282, 71, 39 
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17. Η χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica 

και ο αντίκτυπος στην προστασία των δεδομένων 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0480/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0480/2018 

(επιτροπή LIBE) 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 154, 154, 64 

Μετά την § 11 4 EFDD ΟΚ - 30, 320, 4 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 208, 119, 31 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

2 PPE  ↓  

1 S&D  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 201, 150, 10 

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 203, 148, 2 

3 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Μετά την § 32 3 ALDE  +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτ. σκ. ΛΓ § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: § 29 

EFDD: τροπολογία 4 

ECR: § 29 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 29, 35 
 

Αιτήματα με ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 15 

1ο μέρος "τονίζει ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι μόνο παθητικές 

πλατφόρμες που απλώς συγκεντρώνουν περιεχόμενο που παράγεται από τους 

χρήστες, αλλά επισημαίνει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν διευρύνει το πεδίο 

εφαρμογής και τον ρόλο των εταιρειών αυτών, εισάγοντας τον τη διαφήμιση και 

δημοσίευση περιεχομένου βάσει αλγορίθμου" 

2ο μέρος "καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο νέος αυτός ρόλος θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται 

στο ρυθμιστικό πεδίο" 

 
§ 16 

1ο μέρος "σημειώνει με λύπη ότι η Facebook δεν θέλησε να αποστείλει στις ακροάσεις μέλη 

του προσωπικού της με τα κατάλληλα τεχνικά προσόντα και το κατάλληλο επίπεδο 

εταιρικής ευθύνης και επισημαίνει ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι επιζήμια για την 

εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στις κοινωνικές πλατφόρμες·" 

2ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Mark Zuckerberg δεν θέλησε να 

παραστεί σε δημόσια ακρόαση με τους βουλευτές·" 

 
§ 17 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η Facebook δεν καταχράστηκε μόνο την εμπιστοσύνη των πολιτών της 

ΕΕ, αλλά παραβίασε και το δίκαιο της ΕΕ, και" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, ένας εκπρόσωπος της Facebook 

επιβεβαίωσε ότι η Facebook γνώριζε ότι στους όρους και τις προϋποθέσεις της 

εφαρμογής «This is your digital life» δηλωνόταν ότι τα δεδομένα που συγκέντρωνε 

η εφαρμογή μπορούσαν να αποσταλούν σε τρίτους·" 

3ο μέρος "καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Facebook σύναψε εν γνώσει της σύμβαση με 

επιχείρηση ανάπτυξης εφαρμογών που ανακοίνωνε δημοσίως ότι διατηρεί το 

δικαίωμα να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους· καταλήγει επίσης στο 

συμπέρασμα ότι η Facebook είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων και, ως εκ τούτου, υπέχει νομική ευθύνη όταν συνάπτει σύμβαση με 

εκτελούντα την επεξεργασία ο οποίος παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ για την 

προστασία των δεδομένων·" 

 
§ 30 
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1ο μέρος "επισημαίνει ότι η κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θίγει τα 

θεμελιώδη δικαιώματα δισεκατομμυρίων προσώπων σε ολόκληρο τον κόσμο· 

θεωρεί ότι ο ΓΚΠΔ και η οδηγία για την ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες παρέχουν τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι η Facebook αποφάσισε να μεταφέρει 1,5 δισεκατομμύρια μη 

ενωσιακούς χρήστες εκτός του πεδίου προστασίας του ΓΚΠΔ και της οδηγίας για 

την ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·"  

2ο μέρος "αμφισβητεί τη νομιμότητα μιας τέτοιας κίνησης·" 

3ο μέρος "καλεί όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες να εφαρμόζουν τα πρότυπα του ΓΚΠΔ 

(και της οδηγίας για την ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) σε όλες τις 

υπηρεσίες τους , ανεξάρτητα από τον τόπο όπου προσφέρονται, δεδομένου ότι το 

υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται όλο 

και περισσότερο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα·" 

 
§ 31 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τους κανόνες ανταγωνισμού ώστε να 

αντικατοπτρίζουν την ψηφιακή πραγματικότητα, και να εξετάζει το επιχειρηματικό 

μοντέλο των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την πιθανή 

μονοπωλιακή τους κατάσταση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το γεγονός ότι ένα 

τέτοιο μονοπώλιο θα μπορούσε να υπάρχει μάλλον εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του 

εμπορικού σήματος και της ποσότητας των διατηρούμενων δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και όχι μια παραδοσιακή μονοπωλιακή κατάσταση και να λάβει τα 

αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να προτείνει τροποποιήσεις στον ευρωπαϊκό κώδικα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες απαιτούν, επίσης, από τους παρόχους 

επιφυών επικοινωνιών να διασυνδέονται με άλλους, προκειμένου να ξεπεραστούν 

τα φαινόμενα εγκλωβισμού για τους χρήστες τους·" 

 
§ 32 

1ο μέρος "ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και όλα τα 

άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

επαληθεύσουν ότι οι σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα εργαλεία 

ανάλυσης και εμπορίας που χρησιμοποιούν στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους δεν 

θέτουν με κανένα τρόπο σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών·" 

2ο μέρος "τους προτείνει να αξιολογήσουν τις τρέχουσες πολιτικές επικοινωνίας τους υπό 

αυτό το πρίσμα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

να κλείσουν τους λογαριασμούς τους στο Facebook ως απαραίτητη προϋπόθεση για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου που έρχεται σε επαφή μαζί 

τους·" 

3ο μέρος "αναθέτει στην οικεία υπηρεσία επικοινωνιών να τηρεί αυστηρά τις κατευθυντήριες 

γραμμές του ΕΕΠΔ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών που 

παρέχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·" 

 
Αιτ. σκ. Ζ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική αντίδραση των εμπλεκόμενων εταιρειών δεν 

πληρούσε τα αναμενόμενα πρότυπα" 

2ο μέρος "και δεν επέτρεψε στις ενδιαφερόμενες αρχές να διεξάγουν πλήρη και ανεξάρτητη 

έρευνα και έλεγχο, ούτε σε εθνικό ούτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·" 

 
Αιτ. σκ. Ι 
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1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Facebook αρνήθηκε να εξουσιοδοτήσει μέλη του 

προσωπικού της με το κατάλληλο επίπεδο ευθύνης και με την απαραίτητη τεχνική 

εμπειρογνωμοσύνη και γνώση, όπως είχε ζητηθεί από τους προέδρους των εν λόγω 

επιτροπών, και αντί γι’ αυτό απέστειλε μέλη της ομάδας δημόσιας πολιτικής της και 

στις τρεις ακροάσεις·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εκπροσώπους του 

Facebook κατά τη διάρκεια των ακροάσεων στερούνταν ακρίβειας ως προς τα 

συγκεκριμένα και ειδικά μέτρα που ελήφθησαν για τη διασφάλιση της πλήρους 

συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και ήταν 

γενικότερης φύσεως·" 

 
Αιτ. σκ. ΛΓ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλγοριθμική λογοδοσία και διαφάνεια είναι ουσιαστικής 

σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες έχουν κατάλληλη ενημέρωση 

και σαφή κατανόηση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο πρέπει να σημαίνει την εφαρμογή τεχνικών και 

επιχειρησιακών μέτρων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποφυγή 

διακρίσεων κατά την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τα οποία 

απαγορεύουν τον υπολογισμό των πιθανοτήτων ατομικής συμπεριφοράς· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια θα πρέπει να δίνει στους πολίτες χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, τη σημασία και τις 

προβλεπόμενες συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο πρέπει να περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση 

στον τομέα ανάλυσης μαζικών δεδομένων και να επιτρέπει στα άτομα να κατανοούν 

και να παρακολουθούν τις αποφάσεις που τους αφορούν·" 

 

ECR: 

§ 9 

1ο μέρος "πιστεύει ότι η κατάρτιση προφίλ για πολιτικούς και εκλογικούς σκοπούς και η 

κατάρτιση προφίλ βάσει συμπεριφοράς στο διαδίκτυο που ενδέχεται να αποκαλύπτει 

πολιτικές προτιμήσεις, όπως η αλληλεπίδραση με πολιτικό περιεχόμενο, εφόσον, 

σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, αναφέρεται σε 

πολιτικές ή φιλοσοφικές απόψεις, θα πρέπει να απαγορεύεται, είναι δε της γνώμης 

ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να παρακολουθούν και 

να ενημερώνουν ενεργά τις αρχές σε περίπτωση που συμβεί τέτοια συμπεριφορά·"  

2ο μέρος  πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η κατάρτιση προφίλ με βάση άλλα 

δεδομένα, όπως κοινωνικοοικονομικούς ή δημογραφικούς παράγοντες, για 

πολιτικούς και εκλογικούς σκοπούς· καλεί τα πολιτικά κόμματα και τους άλλους 

παράγοντες που συμμετέχουν στις εκλογές να μην χρησιμοποιούν την κατάρτιση 

προφίλ για πολιτικούς και εκλογικούς σκοπούς· καλεί τα πολιτικά κόμματα να 

χρησιμοποιούν με διαφάνεια επιγραμμικές πλατφόρμες και δεδομένα·" 

 
§ 18 

1ο μέρος "λαμβάνει υπό σημείωση τις βελτιώσεις στην προστασία της ιδιωτικότητας μετά το 

σκάνδαλο Facebook/ Cambridge Analytica, αλλά υπενθυμίζει ότι η Facebook 

υποσχέθηκε να διενεργήσει πλήρη εσωτερικό έλεγχο, για τον οποίο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη ενημερωθεί," 

2ο μέρος "συνιστά δε στη Facebook να προβεί σε ουσιαστικές τροποποιήσεις στην 

πλατφόρμα της, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία 

της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·" 

 
§ 22 
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1ο μέρος "καλεί όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες να αναπτύξουν επειγόντως τα 

προγραμματισμένα χαρακτηριστικά διαφάνειας σε σχέση με την πολιτική 

διαφήμιση, κάτι που πρέπει να περιλαμβάνει τη διαβούλευση και την αξιολόγηση 

αυτών των εργαλείων από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των εκλογών·"   

2ο μέρος "επιμένει ότι η εν λόγω πολιτική και εκλογική διαφήμιση δεν πρέπει να γίνεται 

βάσει ατομικών προφίλ χρηστών·" 
 

Διάφορα 

Ο Claude Moraes προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην § 20: 

"20. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αναχαιτιστεί κάθε προσπάθεια επηρεασμού των 

εκλογών στην ΕΕ και να ενισχυθούν οι κανόνες που εφαρμόζονται για τις 

επιγραμμικές πλατφόρμες όσον αφορά την παρακώλυση προερχόμενων από 

διαφημίσεις εσόδων λογαριασμών και ιστότοπων που διαδίδουν ψευδείς 

πληροφορίες· χαιρετίζει τους ατομικούς οδικούς χάρτες που ορίζουν συγκεκριμένες 

δράσεις για την αντιμετώπιση της ψευδούς πληροφόρησης σε όλα τα κράτη μέλη 

της ΕΕ, τις οποίες οι επιγραμμικές πλατφόρμες και η βιομηχανία της διαφήμισης 

παρουσίασαν στην Επιτροπή στις 16 Οκτωβρίου 2018· ζητεί από τις επιγραμμικές 

πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων να επισημαίνουν το περιεχόμενο που 

διανέμεται από ρομπότακολουθώντας διαφανείς κανόνες από αυτή την άποψη· τις 

καλεί περαιτέρω να επιταχύνουν την απομάκρυνση των πλαστών λογαριασμών, να 

συμμορφώνονται με τις διαταγές δικαστηρίου για την παροχή λεπτομερών 

στοιχείων σχετικά με όσους δημιουργούν παράνομο περιεχόμενο και να εργαστούν 

με ανεξάρτητους επαληθευτές γεγονότων και την ακαδημαϊκή κοινότητα 

προκειμένου να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με παραπληροφόρηση 

σημαντικής έκτασης και να προτείνουν διορθώσεις εφόσον είναι διαθέσιμες·" 

 

18. Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής 

Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, 

B8-0505/2018, B8-0508/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0498/2018 

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

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 291, 34, 19 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 242, 23, 78 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 325, 1, 19 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

B8-0498/2018  S&D  ↓  

B8-0499/2018  ECR  ↓  

B8-0500/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0501/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0503/2018  ALDE  ↓  

B8-0505/2018  EFDD  ↓  

B8-0508/2018  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: § 14 

ENF: § 11 

Verts/ALE: § 14 και τελική ψηφοφορία 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 11 

 

Διάφορα 

Ο Javier Couso Permuy (ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0498/2018. 
 

 

19. Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0493/2018 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0493/2018  PPE  ↓  

B8-0494/2018  Verts/ALE  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

B8-0495/2018  S&D  ↓  

B8-0496/2018  ECR  ↓  

B8-0497/2018  ALDE  ↓  

 

 

20. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, 
B8-0509/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0351/2018 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 183, 112, 19 

Αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 167, 131, 18 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 268, 25, 26 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0351/2018  PPE  ↓  

B8-0502/2018  S&D  ↓  

B8-0504/2018  ECR  ↓  

B8-0506/2018  ALDE  ↓  

B8-0507/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0509/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 
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PPE: § 6 και τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 

S&D: § 6 
 

Αιτήματα με χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 6 

Verts/ALE: αιτ. σκ. Ε 
 

Αιτήματα με ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

Αιτ. σκ. ΙΓ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο απόπειρες για την καθιέρωση εθνικού διαλόγου 

μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με τη διαμεσολάβηση του 

Βατικανού και διεθνών διαμεσολαβητών, με σκοπό την εξεύρεση τρόπου εξόδου 

από την κρίση απέτυχαν"  

2ο μέρος "λόγω της έλλειψης σοβαρότητας των αρχών της Βενεζουέλας, οι οποίες 

επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στην προσπάθεια απόκτησης χρόνου και διεθνούς 

αναγνώρισης·" 
 

Διάφορα 

Ο Νεοκλής Συλικιώτης (ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-

0509/2018. 

 
 

21. Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0492/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0492/2018 

(επιτροπή CULT) 

Μετά την § 1 8 GUE/NGL  -  

Μετά την § 2 9 GUE/NGL  -  

Μετά την § 3 10 GUE/NGL  -  

Μετά την § 4 11 GUE/NGL  -  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 282, 24, 1 

2/ΟΚ + 241, 51, 8 

§ 7 3Δ ENF  -  

Μετά την αιτ. σκ. Α 1 ENF ΟΚ - 24, 274, 8 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτ. σκ. Γ 2Δ ENF  -  

Μετά την αιτ. σκ. Η 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 1, § 6 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προσφύγων και μεταναστών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

22. Ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα 

για δράση! 

Έκθεση: Ismail Ertug (A8-0297/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 215, 47, 36 

 

 

23. Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές 

Έκθεση: Joachim Schuster (A8-0319/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 47 1 + 76 

βουλευτές 

ΟΚ - 134, 147, 7 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 115, 42, 131 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 1 

 


