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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 + εγκρίνεται
 - απορρίπτεται
 ↓ καταπίπτει
 Α αποσύρεται
 ΟΚ (..., …, ...) 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
 άρθρο άρθρο
 αιτ. σκ. Αιτιολογική σκέψη 
 ΠΨ Πρόταση ψηφίσματος 
 ΚΠΨ κοινή Πρόταση ψηφίσματος 
38+ βουλευτές χαμηλό ελάχιστο όριο (τουλάχιστον 38 βουλευτές)
76+ βουλευτές μέσο ελάχιστο όριο (τουλάχιστον 76 βουλευτές)
151+ βουλευτές υψηλό ελάχιστο όριο (τουλάχιστον 151 βουλευτές)

ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής εξαγωγής ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από 
την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο ***I

Έκθεση: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 645, 2, 7

2. Συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-
Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-
Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I

Έκθεση: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 624, 13, 24

3. Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του 
προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ ***I

Έκθεση: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 651, 9, 10

4. Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ένωση ***I

Έκθεση: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 658, 8, 4
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5. Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη 
***

Σύσταση: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
διαδικασία έγκρισης

ΟΚ + 513, 85, 67

6. Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη 
(ψήφισμα)

Έκθεση: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 565, 53, 55

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: § 48

7. Συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στο 
eu-LISA ***

Σύσταση: Monica Macovei (A8-0081/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
διαδικασία έγκρισης

ΟΚ + 602, 15, 56

8. Πεδίο αρμοδιότητας και εντολή των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ

Έκθεση: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

έγκριση χωρίς ψηφοφορία (άρθρο 113 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

9. Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I

Έκθεση: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 363 επιτροπή ΟΚ + 613, 23, 36

10. Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ***I

Έκθεση: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω

1-234
242-
251

επιτροπή ΗΨ + 540, 123, 10

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008
Άρθρο 1, § 2

252Δ Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ - 234, 411, 31
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 289, 381, 6

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
σημείο 2, στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 810/2009
Άρθρο 13, § 7, 

στοιχείο α

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/ΟΚ + 452, 214, 7

254Δ Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ - 274, 396, 6Άρθρο 3, § 1, σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 810/2009
Άρθρο 21 α 235-

241
επιτροπή +

ψηφοφορά: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 522, 122, 31

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 252, 253, 254

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 
Verts/ALE:
τροπολογία 253
1ο μέρος "α) τα παιδιά κάτω των 12 ετών"
2ο μέρος "και τα άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών"

11. Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης ***I

Έκθεση: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-118
120-122
124-132
134-137

139
141-142
144-167
170-175

178
180-182
187-194
196-203

205
207

211-215
217-218
220-223
225-227
229-231
233-249

επιτροπή +

1 επιτροπή ΟΚ + 538, 122, 14

ψ.τμ.

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
χωριστή ψηφοφορία 7 επιτροπή

1/ΟΚ + 568, 94, 9
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 571, 83, 7

3/ΟΚ + 506, 136, 12

4/ΟΚ + 499, 159, 19

8 επιτροπή ΟΚ + 559, 110, 8

ψ.τμ.

1 +

12 επιτροπή

2/ΟΚ + 493, 159, 20

17 επιτροπή ΟΚ + 350, 292, 29

18 επιτροπή χ.ψ. +

19 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 339, 336, 5

ψ.τμ.

1 +

24 επιτροπή

2/ΗΨ - 334, 342, 5

26 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

28 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 571, 83, 22

30 επιτροπή

2 +

32 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 354, 318, 6

34 επιτροπή ΟΚ + 337, 325, 13

37 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 337, 319, 19

ψ.τμ.

1 +

2/ΗΨ + 349, 321, 6

40 επιτροπή

3 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

2/ΗΨ + 339, 327, 15

46 επιτροπή

3 +

49 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 338, 336, 4

52 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 377, 232, 68

ψ.τμ.

1 +

2/ΗΨ + 351, 327, 2

57 επιτροπή

3/ΗΨ + 370, 308, 1

ψ.τμ.

1 +

60 επιτροπή

2 +

66 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

68 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 629, 35, 18

73 επιτροπή

2/ΟΚ + 495, 154, 20

79 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

80 επιτροπή

2 +

82 επιτροπή χ.ψ. +

84 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 360, 306, 12

85 επιτροπή χ.ψ. +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

92 επιτροπή

2 +

97 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

104 επιτροπή

2/ΗΨ + 356, 254, 66

ψ.τμ.

1 +

119 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

138 επιτροπή

2/ΗΨ + 357, 321, 2

ψ.τμ.

1 +

140 επιτροπή

2 +

168 επιτροπή χ.ψ. +

169 επιτροπή χ.ψ. +

176 επιτροπή χ.ψ. +

177 επιτροπή χ.ψ. +

179 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

184 επιτροπή

2 +

186 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 422, 253, 6

195 επιτροπή χ.ψ. +

209 επιτροπή χ.ψ. +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

210 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

216 επιτροπή

2 +

224 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 355, 311, 16

232 επιτροπή χ.ψ. +

261Δ ENF -Άρθρο 2, εδάφιο 1, 
στοιχείο ε

65 επιτροπή +

69 επιτροπή +Άρθρο 3, § 2, στοιχείο 
β

262 ENF ↓

70-71 επιτροπή +Άρθρο 3, § 2, στοιχείο 
γ

263 ENF ↓

72 επιτροπή +Άρθρο 3, § 2, μετά το 
στοιχείο γ

264 ENF ↓

76 επιτροπή ΗΨ + 347, 325, 4Άρθρο 4, μετά την § 2

252 PPE ↓

77 επιτροπή ΗΨ + 370, 302, 5Άρθρο 4, μετά την § 2

253 PPE ↓

ψ.τμ.

1 +

93 επιτροπή

2 +

Άρθρο 9, § 2

254 PPE ↓

ψ.τμ.

1 +

103 επιτροπή

2 +

Άρθρο 13, § 1

255 PPE ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 14, μετά την § 
2

256 PPE ΗΨ - 230, 427, 19

123 επιτροπή ΗΨ + 347, 316, 16Άρθρο 18, § 2

257 PPE ↓

265Δ ENF -Άρθρο 22

133 επιτροπή +

266Δ ENF -

ψ.τμ.

1 +

Άρθρο 26, § 2

143 επιτροπή

2 +

183 επιτροπή +Παράρτημα II, σημείο 
3, στοιχείο δ

258 PPE ↓

259 PPE ΗΨ - 228, 428, 22Παράρτημα III, τίτλος

185 επιτροπή +

Παράρτημα III, 
σημείο 1, στοιχείο στ

267 ENF -

268Δ ENF -Παράρτημα III, 
σημείο 2, στοιχείο θ

204 επιτροπή +

269Δ ENF -Παράρτημα III, 
σημείο 3, στοιχείο β

206 επιτροπή +

270Δ ENF ΟΚ - 109, 549, 23Παράρτημα III, 
σημείο 3, στοιχείο ε

208 επιτροπή +

271Δ ENF -Παράρτημα III, 
σημείο 4, στοιχείο β

219 επιτροπή ΗΨ + 349, 324, 6

Παράρτημα III, 
σημείο 4, στοιχείο η

272 ENF -

273 ENF -Παράρτημα IV, 
περίπτωση 1

228 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

31 επιτροπή ΗΨ + 348, 320, 7Αιτιολογική σκέψη 24

250 PPE ↓

42 επιτροπή ΗΨ - 323, 349, 3Αιτιολογική σκέψη 32

251 PPE -

260Δ ENF -Αιτιολογική σκέψη 55

59 επιτροπή ΗΨ + 356, 254, 66

ψηφοφορά: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 374, 260, 47

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τροπολογίες 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: τροπολογίες 7 (4ο μέρος), 270

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: τροπολογίες 1, 7 (4ο μέρος), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: τροπολογίες 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: τροπολογίες 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 176, 

177, 179, 195, 209, 210, 232

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 
ECR:
τροπολογία 12
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δημιουργώντας ασφαλείς και νόμιμες 

οδούς προς την Ένωση οι οποίες αναμένεται ότι θα συμβάλουν επίσης στο" και "Ως 
μέσο εσωτερικής πολιτικής της Ένωσης και ως το μόνο χρηματοδοτικό μέσο για το 
άσυλο και τη μετανάστευση σε επίπεδο Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει πρωτίστως να 
στηρίζει δράσεις για το άσυλο και τη μετανάστευση εντός της Ένωσης. Εντούτοις, 
εντός καθορισμένων ορίων και με την επιφύλαξη των καταλλήλων εγγυήσεων,"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 24
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων προσφύγων και μεταναστών"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 28
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και η μακράς διάρκειας στήριξη 

επανένταξης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 30



P8_PV(2019)03-13(VOT)_EL.docx 13 PE 636.465

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται 
στις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων. Οι αποφάσεις επιστροφής θα πρέπει να 
βασίζονται σε συνολική και προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης στη χώρα 
καταγωγής, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της ικανότητας απορρόφησης σε 
τοπικό επίπεδο. Τα ειδικά μέτρα και οι ειδικές δράσεις για τη στήριξη των χωρών 
καταγωγής, ειδικότερα δε των ευάλωτων ατόμων, συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των επιστροφών. Τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών 
αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοτήτων της διασποράς."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 60
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και με οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων για τους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
τροπολογία 40
1ο μέρος "Προτεραιότητα του παρόντος ταμείου θα πρέπει να αποτελεί η χρηματοδότηση 

δράσεων στο έδαφος της Ένωσης. Το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα στις 
τρίτες χώρες και σε σχέση με τρίτες χώρες που στηρίζονται μέσω του Ταμείου"

2ο μέρος "τα δε μέτρα αυτά πρέπει να περιορίζονται σε χρηματοδοτικούς όρους, ενώ 
παράλληλα"

3ο μέρος "επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου που ορίζονται στο άρθρο 3 
του παρόντος κανονισμού, και να υπόκεινται σε ενδεδειγμένες εγγυήσεις. Τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που 
χρηματοδοτούνται από τα μέσα χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να 
επιδιώκεται η πλήρης συνοχή και συμπληρωματικότητα με τις αρχές και τους 
γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε 
σχέση με την εν λόγω χώρα ή περιφέρεια καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της 
Ένωσης. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή της συνοχής των αναπτυξιακών 
πολιτικών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 35 της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για 
την ανάπτυξη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή με τις ανθρωπιστικές αρχές 
όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της βοήθειας έκτακτης ανάγκης. "

τροπολογία 46
1ο μέρος "Ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου πολιτικής του Ταμείου, τα κράτη μέλη και 

η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματα των κρατών μελών 
τους περιλαμβάνουν δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των ειδικών 
στόχων του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η 
κατανομή της χρηματοδότησης στους ειδικούς στόχους εξυπηρετεί τους στόχους 
αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βασίζεται στις πλέον πρόσφατες 
ανάγκες"

2ο μέρος "ότι τα προγράμματα περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών σε σχέση με 
τους εν λόγω στόχους"

3ο μέρος "ότι η κατανομή των πόρων στους στόχους είναι ανάλογη των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν, ότι οι επιλεγείσες προτεραιότητες είναι σύμφωνες με τα μέτρα 
εφαρμογής όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ και ότι η κατανομή των πόρων 
μεταξύ των στόχων εξασφαλίζει την επίτευξη των γενικών στόχων πολιτικής"

τροπολογία 93
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1ο μέρος "Η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο προορίζεται για την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση ή για να 
χρησιμοποιηθεί για την απόκριση στις επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με τις 
συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης όπως αναφέρεται στο παράρτημα II και 
μέσω των επιλέξιμων δράσεων στο παράρτημα ΙΙΙ. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τακτική 
συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων εργασίας"

2ο μέρος " Τουλάχιστον 20 % της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον 
ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α). Τουλάχιστον 
10 % της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β). Τουλάχιστον 
10 % της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ). Τουλάχιστον 10% 
της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γβ)"

τροπολογία 103
1ο μέρος "Κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι οι προτεραιότητες του 

εθνικού προγράμματος είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και 
προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης του ασύλου της 
μετανάστευσης και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από 
τα διεθνή νομικά μέσα των οποίων αποτελούν μέρη, και ειδικότερα τη Σύμβαση του 
ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των 
προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που 
ορίζονται στο παράρτημα II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη"

2ο μέρος "Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % της διατιθέμενης 
χρηματοδότησής τους στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α). Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % της 
διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β). Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 10 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στους ειδικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).. Τα 
κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους 
στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο γ β)."

τροπολογία 104
1ο μέρος "Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα προγράμματά τους περιλαμβάνουν 

μέτρα που εξυπηρετούν όλους τους ειδικούς στόχους του Ταμείου οι οποίοι 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των 
στόχων αυτών εξασφαλίζει ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν"

2ο μέρος "Όταν τα κράτη μέλη αξιολογούν τα προγράμματα αυτά, η Επιτροπή διασφαλίζει 
ότι δεν διατίθεται χρηματοδότηση για έργα όταν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η 
νομιμότητα αυτών των έργων ή η νομιμότητα και η κανονικότητα αυτής της 
χρηματοδότησης ή η εκτέλεση των εν λόγω έργων θα τεθούν υπό αμφισβήτηση με 
βάση αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής σε σχέση με διαδικασία επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ."

τροπολογία 138
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "απρόβλεπτη"
2ο μέρος η λέξη αυτή

τροπολογία 140
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "απρόβλεπτη"
2ο μέρος η λέξη αυτή
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τροπολογία 143
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "απρόβλεπτα"
2ο μέρος η λέξη αυτή

ENF:
τροπολογία 7
1ο μέρος "Το Ταμείο θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 

συμμορφώνεται με την Ατζέντα του 2030, με την αρχή της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ,", εκτός από "με την 
Ατζέντα του 2030", "και με τις διεθνείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη μετανάστευση 
και το άσυλο, ιδίως με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες", "και το 
Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση (GCM)."

2ο μέρος "με την Ατζέντα του 2030"
3ο μέρος "και με τις διεθνείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη μετανάστευση και το άσυλο, ιδίως με 

το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες"
4ο μέρος "και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση 

(GCM)."

τροπολογία 68
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε εναρμόνιση με την αρχή της 

αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού ευθυνών"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 73
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τουλάχιστον" και "τους σχετικούς 

διεθνείς οργανισμούς, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως τις οργανώσεις των 
προσφύγων και των μεταναστών, τους εθνικούς φορείς για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τους φορείς ισότητας, καθώς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 80
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συνδεδεμένες με τον χώρο Σένγκεν"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 92
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και σε διεθνείς και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 119
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς 

λόγους" (στον τίτλο) και "Τα κράτη μέλη, εκτός από τη χρηματοδότησή τους η 
οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), 
εισπράττουν κάθε δύο έτη συμπληρωματικό ποσό βάσει κατ’ αποκοπή ποσού 6 000 
EUR για κάθε πρόσωπο που έχουν δεχθεί μέσω συστημάτων εισδοχής για 
ανθρωπιστικούς λόγους."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 184
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "α) προώθηση και υλοποίηση του 

σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πολιτικές και τα μέτρα για το άσυλο και τη 
μετανάστευση" και "σε διεθνείς οργανισμούς, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
στους κοινωνικούς εταίρους" (στο στοιχείο β)

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 216
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τα στοιχεία γ), δ) και στ) και εκτός από τις λέξεις: 

"και δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής"
2ο μέρος τα στοιχεία γ), δ) και στ) και οι λέξεις: "και δράσεις που προάγουν την αποδοχή από 

την κοινωνία υποδοχής"

ECR, ENF:
τροπολογία 57
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών," και "και σε τρίτες χώρες" (στο στοιχείο ε))
2ο μέρος "των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,"
3ο μέρος "και σε τρίτες χώρες" (στο στοιχείο ε))

12. Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των 
θεωρήσεων ***I

Έκθεση: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

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

210 EFDD -

Σχέδιο νομοθετικής πράξης
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

επιτροπή +

8 επιτροπή χ.ψ. +

9 επιτροπή χ.ψ. +

16 επιτροπή χ.ψ. +

19 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

40 επιτροπή

2 +

41 επιτροπή ΟΚ + 490, 170, 17

42 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 384, 287, 6

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
χωριστή ψηφοφορία

53 επιτροπή χ.ψ. +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

57 επιτροπή χ.ψ. +

58 επιτροπή χ.ψ. +

61 επιτροπή χ.ψ. +

62 επιτροπή χ.ψ. +

64 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

66 επιτροπή

2 +

73 επιτροπή χ.ψ. +

76 επιτροπή χ.ψ. +

85 επιτροπή χ.ψ. +

92 επιτροπή χ.ψ. +

93 επιτροπή χ.ψ. +

108 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

2/ΗΨ + 349, 306, 16

114 επιτροπή

3 +

146 επιτροπή ΟΚ + 535, 117, 23

148 επιτροπή χ.ψ. +

149 επιτροπή χ.ψ. +

150 επιτροπή χ.ψ. +

166 επιτροπή χ.ψ. +

167 επιτροπή χ.ψ. +

169 επιτροπή ΟΚ + 513, 151, 12

186 επιτροπή ΟΚ + 502, 153, 14

197 επιτροπή χ.ψ. +



P8_PV(2019)03-13(VOT)_EL.docx 19 PE 636.465

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

201 επιτροπή ΟΚ + 505, 151, 20

205 επιτροπή χ.ψ. +

Άρθρο 3, § 2, στοιχείο 
α

213 ENF -

Άρθρο 4, § 3, στοιχείο 
α

214Δ ENF -

Άρθρο 4, § 3, στοιχείο 
β

215Δ ENF -

211Δ GUE/NGL -Άρθρο 5, § 3

65 επιτροπή +

77 επιτροπή ΗΨ + 361, 311, 4Άρθρο 8, § 6

206 PPE ↓

Άρθρο 23, § 2 216Δ ENF -

164 επιτροπή ΗΨ + 352, 307, 18Παράρτημα II, σημείο 
1, στοιχείο γ

207 PPE ↓

Παράρτημα III, 
σημείο 1, μετά το 

στοιχείο ζ

208 PPE +

Παράρτημα III, 
σημείο 1, στοιχείο θ

217Δ ENF -

Παράρτημα III, 
σημείο 2, στοιχείο η

218Δ ENF -

209 PPE +Παράρτημα IV, 
σημείο 6

192 επιτροπή ↓

Αιτιολογική σκέψη 57 212Δ ENF -

ψηφοφορά: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 473, 169, 39

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ENF: τροπολογίες 41, 146, 169, 186, 201

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: τροπολογίες 41, 42, 53, 108
ENF: τροπολογίες 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 

166, 167, 197, 205
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 
PPE:
τροπολογία 40
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ως μέτρο έσχατης ανάγκης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 66
1ο μέρος "Είναι επιλέξιμες νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες τουλάχιστον 

δύο ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη ή σε 
υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν λόγω κράτη"

2ο μέρος "Το άρθρο 6 παράγραφος 3 εφαρμόζεται όταν διεθνείς οργανισμοί που συμμετέχουν 
σε κοινοπραξία είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα"

τροπολογία 114
1ο μέρος "Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει, κατ´ εξαίρεση, χρηματοδοτική 

συνδρομή για την αντιμετώπιση επειγουσών και ειδικών αναγκών σε περίπτωση 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δεόντως αιτιολογημένης και ως έσχατη λύση."

2ο μέρος "και ως έσχατη λύση"
3ο μέρος "Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να προκύψουν από κατάσταση επείγουσας και 

έκτακτης πίεσης, κατά την οποία μεγάλος ή δυσανάλογα μεγάλος αριθμός υπηκόων 
τρίτων χωρών διήλθαν, διέρχονται ή αναμένεται να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
ενός ή περισσότερων κρατών μελών, ιδίως σε τμήματα των συνόρων όπου το 
επίπεδο επίπτωσης έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιο που να θέτει σε κίνδυνο τη 
λειτουργία του χώρου Σένγκεν στο σύνολό του ή οποιαδήποτε άλλη δεόντως 
τεκμηριωμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης απαιτεί επείγουσα δράση στα 
εξωτερικά σύνορα εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χωρίς 
χρονοτριβή"

13. Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***I

Έκθεση: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

επιτροπή +

ψ.τμ.

1 +

1 επιτροπή

2 +

8 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

9 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 588, 56, 17

11 επιτροπή

2/ΟΚ + 539, 59, 36

17 επιτροπή χ.ψ. +

23 επιτροπή ΟΚ + 518, 89, 56

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
χωριστή ψηφοφορία

24 επιτροπή χ.ψ. +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

27 επιτροπή χ.ψ. +

47 επιτροπή ΟΚ + 565, 68, 24

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 605, 34, 20

2/ΟΚ + 583, 57, 21

3/ΟΚ + 528, 99, 30

50 επιτροπή

4/ΟΚ + 514, 88, 57

53 επιτροπή χ.ψ. +

54 επιτροπή χ.ψ. +

58 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

61 επιτροπή

2/ΗΨ - 277, 364, 23

68 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

71 επιτροπή

2 +

77 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

79 επιτροπή

2 +

93 επιτροπή χ.ψ. +

94 επιτροπή χ.ψ. +

118 επιτροπή ΟΚ - 301, 314, 53

124 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.127 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

128 επιτροπή ΟΚ + 495, 91, 84

ψ.τμ.

1 +

129 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

132 επιτροπή

2 +

Άρθρο 13, μετά την § 
2

160 PPE +

Άρθρο 18 157Δ ENF -

Άρθρο 22, § 2 158Δ ENF -

155 ENF -Αιτιολογική σκέψη 14

12 επιτροπή +

159 PPE ΗΨ + 363, 306, 9Αιτιολογική σκέψη 37

25 επιτροπή ↓

156Δ ENF -Αιτιολογική σκέψη 45

31 επιτροπή ΗΨ + 362, 238, 72

ψηφοφορά: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 481, 142, 49

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογίες 11, 23, 47, 50, 128
ENF: τροπολογία 118

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: τροπολογίες 25, 31
GUE/NGL: τροπολογίες 23, 47, 128
ENF: τροπολογίες 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 
PPE:
τροπολογία 61
1ο μέρος "Είναι επιλέξιμες νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες τουλάχιστον 

δύο ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη ή σε 
υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν λόγω κράτη"
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2ο μέρος "Το άρθρο 6 παράγραφος 3 εφαρμόζεται όταν διεθνείς οργανισμοί που συμμετέχουν 
σε κοινοπραξία είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα"

GUE/NGL:
τροπολογία 11
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν σοβαροί κίνδυνοι για τη 
δημόσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων και μετά από τρομοκρατική επίθεση, οι ενέργειες 
των στρατιωτικών δυνάμεων εντός της επικράτειας του κράτους μέλους θα πρέπει 
να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ENF:
τροπολογία 1
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα και 

της κοινωνίας των πολιτών" και "μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 9
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 71
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 79
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία" και 

"συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 127
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε συνδυασμό με αλγορίθμους τεχνητής 

νοημοσύνης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 129
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση 

σχετικά με θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, μέσων εντοπισμού και αποφυγής 
περιπτώσεων ρατσισμού"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 132
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

GUE/NGL, ENF:
τροπολογία 50
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τον ρατσισμό" (§ 3, στοιχείο α), 

"συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών" (§ 3, στοιχείο β) και εκτός από 
την § 4

2ο μέρος "και τον ρατσισμό" (§ 3, στοιχείο α)
3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών" (§ 3, στοιχείο β)
4ο μέρος § 4



P8_PV(2019)03-13(VOT)_EL.docx 25 PE 636.465

14. Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία 
των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I

Έκθεση: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 195 επιτροπή ΟΚ + 637, 14, 26

15. Προτεινόμενες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I

Έκθεση: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 6 επιτροπή ΟΚ + 585, 39, 55

16. Θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 
***I

Έκθεση: Marian Harkin και Jean Lambert (A8-0161/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω

1-11 επιτροπή +

Δήλωση της 
Επιτροπής

12 επιτροπή +

ψηφοφορά: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 652, 8, 18



P8_PV(2019)03-13(VOT)_EL.docx 26 PE 636.465

17. Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση ***I

Έκθεση: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 10 επιτροπή ΟΚ + 623, 35, 21

18. Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά 
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I

Έκθεση: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 18 επιτροπή ΟΚ + 653, 21, 5

19. Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 10

1 επιτροπή +

ψηφοφορά: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 640, 18, 17

20. Άδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου 
Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου 
Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης***I
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Πρόταση κανονισμού (COM(2019/0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

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

1 EFDD ΟΚ - 51, 614, 10

Πρόταση της Επιτροπής

ψηφοφορά: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 641, 28, 6

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD: τροπολογία 1

Διάφορα
Για εσωτερικούς διαδικαστικούς λόγους το Συμβούλιο ζήτησε να συμπεριληφθεί στην πράξη η 
ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:
"Ενόψει της ανάγκης να παρασχεθεί, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση, νομικό πλαίσιο που έχει ως στόχο την αποτροπή  διατάραξης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων από αλιευτικά σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της 
Ένωσης και από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την 
ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, που ενδέχεται να είναι η 30ή 
Μαρτίου 2019, θεωρήθηκε κατάλληλο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ 
εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσαρτάται στη ΣΕΕ, στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας."

21. Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον 
αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Σύνολο του κειμένου 1ΑΤ1 επιτροπή +

2 άνω των 38 
βουλευτών

+Άρθρο 3

1ΑΤ2 επιτροπή ↓

ψηφοφορά: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 661, 5, 5
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22. Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0156/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
(επιτροπή ENVI)

21 ECR -§ 2

1 PPE ΟΚ - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 394, 258, 21Μετά την § 2

22 ECR ΟΚ - 279, 371, 28

2 PPE ΟΚ + 339, 328, 10

ψ.τμ.

1 ↓

§ 3

§ αρχικό 
κείμενο

2 ↓

ψ.τμ.

1 +

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 3 31 GUE/NGL ΗΨ - 138, 516, 21

Μετά την § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE ΟΚ - 301, 370, 8

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 604, 56, 14
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ - 234, 359, 77Μετά την § 15

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΗΨ + 378, 290, 6

ψ.τμ.

1 +

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2/ΟΚ + 570, 98, 9

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 396, 265, 15

Μετά την § 19 23 ECR ΟΚ - 280, 359, 35

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 22 40 ENF -

41 ENF ΟΚ - 103, 547, 24

ψ.τμ.

1 +

§ 24

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.§ 26 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

Μετά την § 27 15 S&D ΗΨ - 330, 340, 3

ψ.τμ.

1 +

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

2 +

4 PPE ΟΚ - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

ΟΚ - 317, 319, 37

Μετά την § 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

ΗΨ - 309, 358, 8§ 29

24 ECR ΗΨ - 306, 363, 5

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την § 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΗΨ + 362, 287, 24

ψ.τμ.

1 +

§ 37 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 40 17 S&D +

ψ.τμ.

1 +

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 41 33 GUE/NGL -

§ 42 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 44 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την § 44 18 S&D ΗΨ + 334, 309, 29

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 46 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 50 § αρχικό 
κείμενο

3 +

Μετά την § 52 25 ECR -

Μετά την § 57 14 EFDD ΗΨ + 385, 276, 8

§ 60 34 GUE/NGL ΗΨ - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -Μετά την § 65

42 ENF ΟΚ - 52, 592, 31

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

ΟΚ + 366, 290, 11Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

ΟΚ + 427, 207, 35Μετά την αιτιολογική 
σκέψη A

19 ECR ΗΨ - 298, 367, 8
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

20 ECR ΟΚ - 268, 365, 33

Αιτιολογική σκέψη B § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Γ

28 GUE/NGL -

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

37 ENF ΟΚ - 63, 537, 72

38 ENF ΟΚ - 58, 594, 15

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη E

39 ENF -

29 GUE/NGL -

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη H

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΑ

30 GUE/NGL ΗΨ + 363, 306, 6

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 446, 146, 79

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD: τροπολογίες 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: τροπολογίες 18 (2ο και 3ο μέροςs), 20, 22, 23
PPE: τροπολογίες 1, 2, 3, 4·§ 10·  τελική ψηφοφορία
Verts/ALE: τροπολογίες 1, 3, 11, 23
ENF: τροπολογίες 37, 38, 41, 42

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: Αιτιολογική σκέψη B
ECR: §§ 9, 46·  Αιτιολογική σκέψη E
ENF: §§ 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 
ECR:
§ 24
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1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει ότι ένα εναρμονισμένο πλαίσιο 
για τα συστήματα διοδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου όσο και τις εκπομπές ρύπων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις, ούτως ώστε να υπάρξει ένα σαφές και ισορροπημένο μήνυμα για την 
δημιουργία νέων οχημάτων·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ENF:
§ 3
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στο κλίμα και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 4
1ο μέρος "υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει τοπική, 

περιφερειακή, εθνική και διασυνοριακή διάσταση και απαιτείται η ανάληψη δράσης 
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· ζητεί, ως εκ τούτου, την ενίσχυση της 
προσέγγισης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην οποία όλοι οι φορείς 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα μέτρα που μπορούν και πρέπει να λαμβάνονται 
στο αντίστοιχο επίπεδό τους· ομοίως, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη 
έμφαση στην κοινή χάραξη πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή 
όλων των σχετικών Γενικών Διευθύνσεων·"

2ο μέρος "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρόλο που η Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
οι στόχοι της συχνά υπονομεύονται από πολιτικές και συμφέροντα που προέρχονται 
από άλλα τμήματα·"

§ 5
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η κλιματική αλλαγή"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 16 
· 
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και των εκπομπών CO2", "διπλή" και 

"ότι τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, τα ημιφορτηγά και τα 
λεωφορεία έχουν ουσιαστική σημασία για την παροχή καθαρής, ενεργειακά 
αποδοτικής και οικονομικά προσιτής κινητικότητας για όλους τους πολίτες και ότι η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας μαζικής αγοράς για τα εν λόγω οχήματα μέσω της 
αύξησης της προσφοράς τους στην Ένωση είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση 
των τιμών προς όφελος των καταναλωτών, των φορέων εκμετάλλευσης στόλων, των 
αρχών δημοσίων συμβάσεων και της ευρωπαϊκής κοινωνίας στο σύνολό της·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 17
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δοθούν κίνητρα για την αγορά 

ηλεκτρικών οχημάτων και να εκδοθούν κατευθυντήριες συστάσεις προς τα κράτη 
μέλη, ώστε να ενθαρρυνθούν να εφαρμόσουν φορολογικά κίνητρα για οχήματα 
χαμηλών και μηδενικών εκπομπών·"

2ο μέρος "τονίζει ότι η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα σε υποδομές φόρτισης, μεταξύ 
άλλων στα ιδιωτικά και στα δημόσια κτίρια, σύμφωνα με την οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΟΕΑΚ), και η ανταγωνιστικότητα των 
ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ουσιαστική σημασία για την αύξηση της αποδοχής από 
τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται για ηλεκτροκίνητα οχήματα προέρχεται από 
βιώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια μακρόπνοη ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία για τις μπαταρίες νέας γενιάς·"

§ 18
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1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για τη μείωση της πρόσβασης των 
οχημάτων ΙΧ στα αστικά κέντρα"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 25
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "(ημι-)" και "για την απαλλαγή των 

οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 26
1ο μέρος " επικροτεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν αρκετές πόλεις στην Ευρώπη για την 

εξυγίανση των στόλων δημόσιων μεταφορών τους "
2ο μέρος "μέσω του καθορισμού απαιτήσεων για την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων και 

καλεί και άλλες πόλεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα ορισμένων ευρωπαϊκών 
μελών[17] του δικτύου πόλεων C40 που υπέγραψαν τη «Δήλωση για δρόμους χωρίς 
ορυκτά καύσιμα»[18] , με την οποία συμφώνησαν να προμηθεύονται μόνο 
ηλεκτρονικά λεωφορεία από το 2025 και να εξασφαλίσουν τη δημιουργία μεγάλων 
αστικών περιοχών με μηδενικές εκπομπές αερίων έως το 2030·"

§ 28
1ο μέρος "σημειώνει ότι η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την τήρηση των προτύπων Euro 6 

στα NOx στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, και σε συνθήκες πραγματικής 
οδήγησης"

2ο μέρος "και χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στις εκπομπές CO2·"

§ 37
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υποξειδίου του αζώτου (N2O) και 

μεθανίου (CH4)" και "και το 40 % των εκπομπών μεθανίου"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 40
1ο μέρος "επισημαίνει ότι, στις αστικές περιοχές, οι εκπομπές αμμωνίας αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 50 % των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, καθώς η 
αμμωνία αποτελεί βασική πρόδρομη ουσία για τα σωματίδια·"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη μεταρρύθμιση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ ως ευκαιρία για την καταπολέμηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τον γεωργικό τομέα·"

Αιτιολογική σκέψη H
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου", 

"και το 40 % των εκπομπών μεθανίου", και "παγκοσμίως, η εντατική κτηνοτροφία 
παράγει περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ό,τι οι μεταφορές·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Αιτιολογική σκέψη Θ
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης" 

και " για τη διασφάλιση της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του 
ΟΗΕ για το 2030"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, ENF:
§ 18
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "διάφορων μέτρων που εφαρμόστηκαν 

σε κράτη μέλη για" και " για τη μείωση της πρόσβασης των οχημάτων ΙΧ στα 
αστικά κέντρα "

2ο μέρος "διάφορων μέτρων που εφαρμόστηκαν σε κράτη μέλη για"
3ο μέρος "για τη μείωση της πρόσβασης των οχημάτων ΙΧ στα αστικά κέντρα"
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§ 50
1ο μέρος "επικροτεί τις δεσμεύσεις τουλάχιστον δέκα κρατών μελών της ΕΕ για τη σταδιακή 

κατάργηση του άνθρακα·"
2ο μέρος "καλεί και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να καταργήσουν σταδιακά τον άνθρακα ως 

πηγή ενέργειας"
3ο μέρος "έως το 2030 το αργότερο·"

Διάφορα
Η Julie Girling (ομάδα PPE) απέσυρε την υπογραφή της από την πρόταση ψηφίσματος B8-
0156/2019.
Ο Peter Liese (ομάδα PPE) συνυπέγραψε επίσης την πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019.

23. Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική 
επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από 
τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της

Έκθεση: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος 
αντικατάστασης

1 ENF ΟΚ - 60, 583, 25

ψ.τμ.

1 +

§ 1, στοιχείο ιε § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 1, στοιχείο ιζ § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 1, στοιχείο ιθ § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 1, στοιχείο λα + Προφορική 
τροπολογία

ψ.τμ.

1 +

§ 1, στοιχείο λγ § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ - 247, 373, 45
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: σύσταση (σύνολο του κειμένου)
επιτροπή AFET

ΟΚ + 489, 148, 30

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ENF: τροπολογία 1

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE:

§ 1, στοιχείο ιε
 
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "των υπηρεσιών ανταλλαγής 

μηνυμάτων", "των συντακτών", "αλλά και", "τονίζοντας ότι οι εταιρείες κοινωνικής 
δικτύωσης έχουν την ευθύνη να αποσύρουν άμεσα τις συστημικές ψευδείς 
ειδήσεις·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 1, στοιχείο ιζ
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στη βελτίωση της διαδικτυακής 

λογοδοσίας και στη διενέργεια καλύτερων ελέγχων της ταυτότητας του χρήστη πριν 
από την είσοδο στις πλατφόρμες τους"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 1, στοιχείο ιθ
1ο μέρος "να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα βάσει μιας 

προσέγγισης σε όλα τα κυβερνητικά και κοινωνικά επίπεδα και την ικανότητα 
αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο απέναντι στις απειλές, να αναπτύξουν προληπτικά 
και προορατικά μέτρα και να προβλέπουν αντί απλώς να αντιδρούν και να αναλύουν 
απέναντι σε επιθέσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα στον κυβερνοχώρο και στο πεδίο 
των πληροφοριών· να αφιερώσουν την προσοχή τους στην τεχνική πρόοδο στον 
τομέα αυτό και να μοιράζονται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών βάσει των 
μέτρων που ήδη έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και ενεργώντας 
μια επισκόπηση της λειτουργίας των εθνικών προσεγγίσεων που έχουν θεσπιστεί 
από τα κράτη μέλη και ταυτόχρονα αναπτύσσοντας τρόπους για την προώθηση μιας 
στενής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit,"

2ο μέρος "και να συνεργάζονται με την κοινότητα των μυστικών πληροφοριών και με 
συμμάχους σαν τις ΗΠΑ και τον Καναδά, το ΝΑΤΟ και το Κέντρο Ανάλυσης 
Πληροφοριών της ΕΕ (INTCEN)·"

§ 1, στοιχείο λγ
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " με την υποστήριξη της Eurojust εάν 

χρειάζεται,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
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Η Anna Elżbieta Fotyga (εισηγήτρια) προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην 
παράγραφο 1 στοιχείο λα):
"να προτείνουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης 
και της εχθρικής προπαγάνδας προτεραιότητα με επαρκείς πόρους και μέσα, ώστε να 
διασφαλιστεί η αντικειμενική ειδησεογραφία και διάδοση πληροφοριών·"

24. Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου 
Μαρίνου

Έκθεση: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1, μετά το στοιχείο 
ια

8 GUE/NGL ΟΚ - 104, 494, 45

§ 1, μετά το στοιχείο 
ιδ

9 GUE/NGL ΟΚ - 89, 535, 22

Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 7

1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL ΟΚ - 75, 554, 24Μετά την αιτιολογική 
σκέψη A

3 GUE/NGL ΟΚ - 76, 556, 22

4 GUE/NGL ΟΚ - 126, 505, 26Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Δ

5 GUE/NGL ΟΚ - 130, 504, 22

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Ζ

6 GUE/NGL ΟΚ - 83, 554, 21

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΑ

7 GUE/NGL ΟΚ - 130, 511, 20

ψηφοφορία: σύσταση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 540, 73, 34

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού ***I

Έκθεση: Julia Reda (A8-0084/2019)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 

ψηφοφορία εν συνόλω

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

επιτροπή +

ψ.τμ.

1 +

11 επιτροπή

2 +

25 επιτροπή χ.ψ. +

48 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

62 επιτροπή

2 +

159 επιτροπή χ.ψ. +

160 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

161 επιτροπή

2 +

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
χωριστή ψηφοφορία

168 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

Άρθρο  2, § 1, μετά το 
σημείο 1

183 Verts/ALE

2 +

186Δ GUE/NGL ΟΚ - 143, 436, 6

ψ.τμ.

Άρθρο  4, § 1, σημείο 
7

184 Verts/ALE

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΗΨ - 247, 341, 16

187Δ GUE/NGL ΟΚ - 137, 412, 56

89 επιτροπή +

ψ.τμ.

1/ΗΨ + 451, 128, 31

Άρθρο 4, § 1, σημείο 8

185 Verts/ALE

2/ΗΨ - 255, 334, 20

ψ.τμ.

1 +

120 επιτροπή

2 +

Άρθρο 10, § 1

188 GUE/NGL -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 3

181 Verts/ALE ΟΚ - 166, 249, 206

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 18

182 Verts/ALE ΗΨ - 296, 301, 22

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 489, 73, 56

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 181, 186, 187
GUE/NGL: τροπολογίες 186, 187

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
GUE/NGL: τροπολογίες 25, 48, 159, 160, 168

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα
PPE:
Τροπολογία 183
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τεχνολογία κυβερνοάμυνας 

αποκλειστικά αμυντικού και αντιδραστικού χαρακτήρα"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Τροπολογία 184
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "περιορίζονται αυστηρώς"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Τροπολογία 185
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "περιορίζονται αυστηρώς"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

GUE/NGL:
Τροπολογία 11
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1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας για δράσεις και διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την άμυνα"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Τροπολογία 62
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " και συμβάλλει στην υλοποίηση των 

δράσεων οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που 
θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Τροπολογία 120
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " όσον αφορά τα έργα, τις υπηρεσίες και 

τις ικανότητες διπλής χρήσης "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Τροπολογία 161
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Τα καθήκοντα αυτά δύναται να 

καλύπτονται με χρηματοδοτικές συνεισφορές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

26. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση***I

Έκθεση: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 2 επιτροπή ΟΚ + 590, 9, 21

27. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I

Έκθεση: Karima Delli (A8-0009/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 25 επιτροπή ΟΚ + 573, 21, 25

28. Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία ***I
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Έκθεση: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 117 επιτροπή ΟΚ + 596, 16, 7

29. Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό 
κώδικα***I

Έκθεση: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 7 επιτροπή ΟΚ + 552, 25, 43

Κοινή δήλωση 8 επιτροπή +

Δήλωση της 
Επιτροπής

9 επιτροπή +

30. Καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα 
πληρωμής πλην των μετρητών***I

Έκθεση: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 79 επιτροπή ΟΚ + 587, 26, 8

31. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανώτατα όρια καταλοίπων 
για διάφορες ουσίες συμπεριλαμβανομένης της κλοθειανιδίνης

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0138/2019 (απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών του Κοινοβουλίου)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 
παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0138/2019
(επιτροπή ENVI)

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του 
κειμένου))

ΟΚ + 514, 81, 20

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
EFDD, 
Verts/ALE:

τελική ψηφοφορία

32. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος 
αραβόσιτος 4114 (DP-ØØ4114-3)

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0141/2019

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 
παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0141/2019
(επιτροπή ENVI)

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του 
κειμένου))

ΟΚ + 442, 160, 20

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ENF:τελική ψηφοφορία

33. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος 
αραβόσιτος MON 87411 (MON-87411-9)

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0140/2019

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 
παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0140/2019
(επιτροπή ENVI)

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 435, 156, 30

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ENF:Τελική ψηφοφορία
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34. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος 
αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0142/2019

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 
παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0142/2019
(επιτροπή ENVI)

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 431, 157, 30

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ENF:τελική ψηφοφορία

35. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της θειακλοπρίδης

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0139/2019

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 
παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0139/2019
(επιτροπή ENVI)

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 421, 177, 20

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
EFDD, Verts/ALE: τελική ψηφοφορία

36. Έκθεση του 2018 για την Τουρκία

Έκθεση: Kati Piri (A8-0091/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος 
αντικατάστασης

16 ENF ΟΚ - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL ΗΨ - 255, 351, 11

ψ.τμ.§ 9 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

3 +

§ 10 20 S&D +

ψ.τμ.

1 +

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL ΗΨ + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. -

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 92, 502, 29

2/ΟΚ - 91, 509, 15

3/ΟΚ - 115, 486, 14

17 EFDD

4/ΟΚ - 88, 492, 37

3 PPE ΟΚ - 207, 342, 67

8 GUE/NGL ΗΨ - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 419, 163, 36

2/ΟΚ + 509, 86, 25

§ 21

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 509, 89, 20

ψ.τμ.

1 -

Μετά την § 21 1 ALDE

2 ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

4 PPE ΗΨ - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 22

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΗΨ - 292, 327, 5

10 GUE/NGL ΗΨ - 256, 348, 19§ 23

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -§ 26

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -

§ 28 13Δ GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL ΟΚ - 116, 496, 11

15 GUE/NGL ΟΚ - 101, 512, 9

ψ.τμ.

1 +

§ 31

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 462, 137, 25

Αιτιολογική αναφορά 
3

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτιολογική αναφορά 
6

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτιολογική αναφορά 
17

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτιολογική αναφορά 
19

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου))
επιτροπή AFET

ΟΚ + 370, 109, 143

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: § 21



P8_PV(2019)03-13(VOT)_EL.docx 46 PE 636.465

PPE: Τροπολογία 3
GUE/NGL: τροπολογίες 3, 14, 15·  § 23
ENF: § 26·  τροπολογία 16
ECR: § 31 (2ο μέρος)
S&D, EFDD: τροπολογίες 3, 17

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
Verts/ALE: § 21
GUE/NGL: § 23
ENF: Αιτιολογικές αναφορές 3, 6, 17, 19·  §§ 18, 23

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα
EFDD:
τροπολογία1
1ο μέρος " ζητεί να διαγραφεί η Τουρκία από τον κατάλογο των δικαιούχων τόσο του ΜΠΒ ΙΙ 

όσο και του μελλοντικού ΜΠΒ ΙΙΙ, καθώς και να διατεθεί ειδική χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) ή των μελλοντικών προγραμμάτων του 
Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), "

2ο μέρος " προκειμένου να παρασχεθεί άμεση στήριξη, απαλλαγμένη από κυβερνητικές 
παρεμβάσεις, στην κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους και να αυξηθούν οι ευκαιρίες 
για διαπροσωπικές επαφές·"

Τροπολογία 17
1ο μέρος "λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη, συνιστά στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, να 
σταματήσουν επισήμως τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία· "

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να παγώσει τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ και του μελλοντικού ΜΠΒ ΙΙΙ)· "

3ο μέρος "στηρίζει την κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους"

4ο μέρος "ζητεί να αυξηθούν οι ευκαιρίες για διαπροσωπικές επαφές, ακαδημαϊκό διάλογο, 
εξασφάλιση της πρόσβασης των Τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 
και για τη δημιουργία πλατφορμών μέσων ενημέρωσης για δημοσιογράφους με 
σκοπό την προστασία και προώθηση των  δημοκρατικών αξιών και αρχών, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· με την επιφύλαξη του άρθρου 
49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένει ότι οι σχέσεις μεταξύ της 
Τουρκίας και της ΕΕ θα επαναπροσδιοριστούν με γνώμονα μια αποτελεσματική 
εταιρική σχέση· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και 
Τουρκίας θα πρέπει να οικοδομηθεί σε διατάξεις που επιβάλλουν προϋποθέσεις 
σχετικές με τον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων"

ECR:
§ 31
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εφιστά την προσοχή στο πλαίσιο που 

παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και στην έκκλησή του για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με βάση τις συμφωνίες που έχουν ήδη 
επιτευχθεί στη διαδικασία 2017 του Crans-Montana·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ENF:
§ 9
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1ο μέρος "εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη συρρίκνωση του περιθωρίου δράσης της 
κοινωνίας των πολιτών και των φορέων που προωθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και ελευθερίες· τονίζει ότι ένας μεγάλος αριθμός ακτιβιστών, 
συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συνελήφθησαν και ότι υπήρξαν επανειλημμένες απαγορεύσεις διαδηλώσεων κατά 
τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης· καλεί την Τουρκία να 
απελευθερώσει όλους τους φυλακισμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και άλλους που κρατούνται με βάση αστήρικτες 
κατηγορίες, να αποσύρει τις εν λόγω κατηγορίες και να τους δώσει τη δυνατότητα 
να επιτελούν το έργο τους χωρίς απειλές ή εμπόδια σε όλες τις περιστάσεις· καλεί 
την Τουρκία να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, θρησκευτικών και σεξουαλικών μειονοτήτων· 
υπενθυμίζει ότι η τουρκική νομοθεσία σχετικά με τη ρητορική μίσους δε συνάδει με 
τη νομολογία του ΕΔΑΔ· παροτρύνει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας να εγκρίνουν έναν νόμο για τα εγκλήματα μίσους που θα 
μπορεί να προστατεύει τις μειονότητες από σωματικές και λεκτικές επιθέσεις"

2ο μέρος "και θα πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για τις υποψήφιες για ένταξη χώρες της 
ΕΕ όσον αφορά τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων·"

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την προστασία και τη στήριξη 
που παρέχουν στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν 
κίνδυνο στην Τουρκία, μεταξύ άλλων μέσω επιχορηγήσεων έκτακτης ανάγκης·"

§ 12
1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

ατόμων ΛΟΑΔΜ, και ιδίως για τις επανειλημμένες απαγορεύσεις των πορειών 
Υπερηφάνειας και των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τα άτομα ΛΟΑΔΜ σε όλη 
τη χώρα που εξακολουθούν να επιβάλλονται, παρά την άρση της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, και ζητεί την άμεση άρση αυτών των απαγορεύσεων οι οποίες 
συνιστούν διακριτική μεταχείριση· καλεί την Τουρκία να λάβει κατάλληλα μέτρα 
για την πρόληψη και την τιμωρία της ρητορικής μίσους ή των εγκλημάτων που 
απευθύνονται σε μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι Ρομά και οι Σύροι πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο, και ζητεί να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για τη 
βελτίωση της κατάστασής τους· καλεί την Τουρκία να θέσει σε πλήρη εφαρμογή το 
σχέδιο στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά 2016-2021, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας, να διασφαλίσει την πρόσβαση 
των Ρομά σε οικονομικά προσιτή ποιοτική στέγαση, να διασφαλίσει την πρόσβασή 
τους στην εκπαίδευση και να λάβει μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, να καταπολεμήσει τον διαχωρισμό, και να αυξήσει το 
ποσοστό απασχόλησης των Ρομά· "

2ο μέρος "σημειώνει με ανησυχία την αύξηση των λεγόμενων «εγκλημάτων τιμής»· ζητεί από 
την Τουρκία να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία της με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· καλεί την Τουρκία να εξασφαλίσει 
πλήρη ισότητα σε όλους τους πολίτες και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των 
μελών των μειονοτήτων, ιδίως σε σχέση με την εκπαίδευση και τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η πλήρης εφαρμογή του ψηφίσματος 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
Ίμβρο και την Τένεδο και καλεί την Τουρκία να βοηθήσει στον επαναπατρισμό 
οικογενειών της μειονότητας που επιθυμούν να επιστρέψουν στα εν λόγω νησιά· 
χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του σχολείου της ελληνικής μειονότητας στην 
Ίμβρο, το οποίο αποτελεί θετικό βήμα·"

§ 21
1ο μέρος "λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη, συνιστά στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, να 
αναστείλουν επισήμως τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία· παραμένει, 
ωστόσο, προσηλωμένο στον δημοκρατικό και πολιτικό διάλογο με την Τουρκία· "
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2ο μέρος " ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που διατίθενται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ και του μελλοντικού 
ΜΠΒ ΙΙΙ) για να στηρίξει, μέσω ειδικού κονδυλίου που θα διαχειρίζεται άμεσα η 
ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους και να αυξήσει τις ευκαιρίες για 
διαπροσωπικές επαφές, ακαδημαϊκό διάλογο, εξασφάλιση της πρόσβασης των 
Τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και για τη δημιουργία πλατφορμών 
μέσων ενημέρωσης για δημοσιογράφους με σκοπό την προστασία και προώθηση 
των δημοκρατικών αξιών και αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου· "

3ο μέρος "με την επιφύλαξη του άρθρου 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αναμένει ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ θα επαναπροσδιοριστούν 
με γνώμονα μια αποτελεσματική εταιρική σχέση· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε 
πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας θα πρέπει να οικοδομηθεί με βάση 
διατάξεις στις οποίες θα ορίζονται προϋποθέσεις όσον αφορά τον σεβασμό της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·"

PPE, ENF:
§ 22
1ο μέρος "σημειώνει ότι, ενώ η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ ήταν, όταν ξεκίνησε, 

ισχυρό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, σημειώθηκε έντονη 
οπισθοδρόμηση στους τομείς του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών· " εκτός από τις λέξεις "ενώ η 
διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ ήταν, όταν ξεκίνησε, ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία"

2ο μέρος " ενώ η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ ήταν, όταν ξεκίνησε, ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία "

3ο μέρος " υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε επανειλημμένα να ανοίξει το κεφάλαιο 23 
για τη δικαστική εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κεφάλαιο 24 για τη 
δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία 
η τουρκική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να προβεί σε σοβαρές 
μεταρρυθμίσεις· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι τα προενταξιακά 
μέσα δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν στο έπακρο λόγω των εμποδίων που 
εξακολουθεί να παρεμβάλλει το Συμβούλιο· "

Διάφορα
Ο Νεοκλής Συλικιώτης (ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει επίσης τις τροπολογίες 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 15.

37. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

Έκθεση: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 
παρατηρήσεις

18 GUE/NGL ΟΚ - 146, 457, 8

19 GUE/NGL ΟΚ - 160, 438, 17

20 GUE/NGL ΟΚ - 114, 483, 12

Μετά την § 1

21 GUE/NGL ΟΚ - 113, 486, 15



P8_PV(2019)03-13(VOT)_EL.docx 49 PE 636.465

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 
παρατηρήσεις

22 GUE/NGL ΟΚ - 141, 439, 36

23 GUE/NGL ΟΚ - 125, 448, 45

24 GUE/NGL ΟΚ - 119, 481, 16

25 GUE/NGL ΟΚ - 158, 459, 5

26 GUE/NGL ΟΚ - 69, 536, 16

Μετά την § 2 1 S&D ΗΨ - 273, 336, 13

Μετά την § 3 2 GUE/NGL ΟΚ - 82, 501, 38

§ 8 9 GUE/NGL ΟΚ - 127, 482, 10

Μετά την § 8 11 EFDD ΟΚ - 168, 431, 17

§ 10 12 EFDD ΟΚ - 171, 413, 31

Μετά την § 11 4 GUE/NGL ΟΚ - 156, 448, 12

5 GUE/NGL ΟΚ - 83, 465, 71 14

6 GUE/NGL ΟΚ - 168, 442, 10

Μετά την § 16 7 GUE/NGL ΟΚ - 111, 466, 41

Μετά την § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD ΟΚ - 96, 460, 65

§ 29 3 GUE/NGL ΟΚ - 146, 454, 13

Μετά την § 29 14 EFDD ΟΚ - 140, 424, 51

15 GUE/NGL ΟΚ - 103, 497, 19

16 GUE/NGL ΟΚ - 137, 469, 11

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη A

17 GUE/NGL ΟΚ - 88, 505, 26

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 10 EFDD ΟΚ - 173, 419, 24

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)) ΟΚ + 387, 186, 50

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
EFDD: τροπολογίες 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση 
και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019



P8_PV(2019)03-13(VOT)_EL.docx 50 PE 636.465

Έκθεση: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 
παρατηρήσεις

2 PPE ΗΨ - 263, 352, 1

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 2

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΗΨ - 288, 323, 5

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

1 ALDE ΟΚ - 237, 358, 23

6 GUE/NGL ΟΚ - 276, 321, 23

ψ.τμ.

1 +

§ 18

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ - 305, 310, 3

§ 21 7 GUE/NGL ΟΚ + 365, 221, 32

ψ.τμ.

1 +

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 307, 288, 18

§ 32 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ./ΗΨ + 322, 288, 3

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 292, 312, 16

3 PPE

2/ΟΚ - 283, 319, 16

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 382, 222, 17

§ 40

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 311, 298, 9

ψ.τμ.

1 +

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 362, 254, 2
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 
παρατηρήσεις

3 -

§ 43 4 PPE -

ψ.τμ.

1 +

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

2 -

ψ.τμ.

1 +

2 -

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 
κείμενο

3/ΗΨ - 296, 318, 1

Αιτιολογική σκέψη Ι 5 GUE/NGL -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 434, 142, 39

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογίες 6, 7
S&D: τροπολογία1·  § 40

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
PPE: §§ 10, 32, 40

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα
ALDE:
§ 2
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " εντός και μεταξύ των περιφερειών" και 

" τονίζει ότι η απασχόληση και οι κοινωνικές παράμετροι θα πρέπει να τεθούν επί 
ίσοις όροις με τις οικονομικές παραμέτρους στο πλαίσιο της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών· "

2ο μέρος "εντός και μεταξύ των περιφερειών"
3ο μέρος "τονίζει ότι η απασχόληση και οι κοινωνικές παράμετροι θα πρέπει να τεθούν επί 

ίσοις όροις με τις οικονομικές παραμέτρους στο πλαίσιο της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών· "

§ 40
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " και μέσω της δέσμευσης των 

απαραίτητων συμπληρωματικών δημόσιων δαπανών· "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 18
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " αναγνωρίζει ότι τα μέτρα λιτότητας δεν 

είναι κατάλληλα για να δώσουν βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα αυτά"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 41
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1ο μέρος "επισημαίνει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης 
είναι απαραίτητες για τη στήριξη της καταπολέμησης της φτώχειας"

2ο μέρος " και του κοινωνικού αποκλεισμού, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν επενδυτικό και φορολογικό χώρο για την ανάπτυξη των υπηρεσιών 
αυτών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και 
υψηλής ποιότητας"

3ο μέρος " προειδοποιεί ότι, εάν δεν υπάρχουν συνεχείς δημόσιες επενδύσεις σε πολιτικές 
υγείας και περίθαλψης, το προσδόκιμο ζωής θα μπορούσε να αντιστραφεί τα 
επόμενα χρόνια"

§ 45
1ο μέρος " υπενθυμίζει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης ευνοεί ορισμένους τομείς 

κοινωνικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υγείας, 
μακροχρόνιας περίθαλψης και δημόσιας στέγασης· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει υποστηρίξει τα πολυάριθμα θετικά 
αποτελέσματα των καλά σχεδιασμένων, αποτελεσματικών και αποδοτικών 
κοινωνικών επενδύσεων με προσανατολισμό στο μέλλον"

2ο μέρος " οι οποίες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δαπάνη, αλλά ως επένδυση στο 
δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης της Ευρώπης· τονίζει ότι η υλοποίηση αυτών 
των στόχων απαιτεί χώρο για δημόσιες δαπάνες"

Verts/ALE:
§ 26
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, 

δημιουργώντας κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

S&D:
τροπολογία3
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η συμπλήρωση των προβλεπόμενων εκ 

του νόμου συντάξεων με επαγγελματικά, συμπληρωματικά και ιδιωτικά συστήματα"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ALDE, PPE:
Αιτιολογική σκέψη  Ζ
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δυστυχώς" και " λόγω της οικονομικής 

κρίσης, των πολιτικών λιτότητας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων"
2ο μέρος "δυστυχώς"
3ο μέρος "λόγω της οικονομικής κρίσης, των πολιτικών λιτότητας και των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων"


