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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
 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. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann

Έκθεση: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

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

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: πρόταση 
απόφασης

+

2. Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των 
καταναλωτών ***I

Έκθεση: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

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

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 579, 33, 43

3. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση 
της Κροατίας) ***

Σύσταση: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

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

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
διαδικασία έγκρισης

ΟΚ + 565, 44, 46

4. Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν

Έκθεση: David McAllister (A8-0149/2019)

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

παρατηρήσεις

έγκριση χωρίς ψηφοφορία
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5. Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I

Έκθεση: Marita  Ulvskog (A8-0169/2019)

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

33=
34=

EFDD
38+ 

βουλευτές

ΗΨ - 228, 399, 24

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω

1-32 επιτροπή +

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 410, 192, 51

6. Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I

Έκθεση: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 200 επιτροπή ΟΚ + 551, 72, 37

Δηλώσεις της 
Επιτροπής

201 επιτροπή +

7. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I

Έκθεση: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 187 επιτροπή ΟΚ + 544, 76, 40

Δηλώσεις της 
Επιτροπής

188 επιτροπή +

8. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας ***I

Έκθεση: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 91 επιτροπή ΟΚ + 558, 75, 31

9. Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I

Έκθεση: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 63 επιτροπή ΟΚ + 569, 61, 34

10. Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου 
και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους ***I

Έκθεση: Michał Boni (A8-0086/2019)
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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

14-20
23-28

30
32-35
37-38

40
42

44-45
47-48
50-52
54-57

επιτροπή +

11 επιτροπή χ.ψ. -

36 επιτροπή χ.ψ. -

39 επιτροπή ΟΚ + 346, 313, 3

ψ.τμ.

1 +

41 επιτροπή

2/ΗΨ - 302, 354, 3

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
χωριστή ψηφοφορία

53 επιτροπή +

Άρθρο 3, § 1, σημείο 7 62 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ - 316, 345, 1

21 επιτροπή ΟΚ + 371, 258, 33Άρθρο 4, § 2

63 S&D, 
Verts/ALE

↓

22Δ επιτροπή ΟΚ + 385, 274, 4Άρθρο 4, § 3

64 S&D, 
Verts/ALE

↓

ψ.τμ.

1 +

Άρθρο 5 58 PPE

2 +

Άρθρο 6, § 2 29Δ επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

65 S&D, 
Verts/ALE

↓

31 επιτροπή ΗΨ + 372, 274, 16Άρθρο 6, § 7

66 S&D, 
Verts/ALE

↓

Άρθρο 11, μετά την § 
3

67 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ - 291, 362, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 316, 345, 3

2/ΟΚ - 305, 353, 4

Μετά το άρθρο 11 68 S&D, 
Verts/ALE

3/ΟΚ - 317, 335, 8

Άρθρο 12, εδάφιο 1, 
εισαγωγικό μέρος 

69 S&D, 
Verts/ALE

-

Άρθρο 12, εδάφιο 1, 
στοιχείο γ

70 S&D, 
Verts/ALE

-

Μετά το άρθρο 15
Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 661/2009
Άρθρο 5, § 2, στοιχείο 

ιε

71 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ - 311, 352, 2

72 S&D, 
Verts/ALE

-Άρθρο 17, § 2

43 επιτροπή ΗΨ + 365, 287, 9

74 S&D, 
Verts/ALE

-Παράρτημα I, μέρος 
Α, πίνακας

46 επιτροπή +

75 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ - 294, 353, 18Παράρτημα I, μέρος 
Β, σημείο 2, πίνακας

49 επιτροπή +

Παράρτημα IV, 
εδάφιο 1, μετά το 

στοιχείο ζ

73 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ - 313, 333, 17
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτ. σκ.21 59 S&D, 
Verts/ALE

-

60 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ - 302, 341, 21

ψ.τμ.

1 +

13 επιτροπή

2 -

Μετά την αιτ. σκ. 30

61 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ ↓

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 369, 273, 23

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
S&D: τροπολογίες 61, 62, 67, 68, 73
Verts/ALE: τροπολογίες 21, 22, 39, 60, 71, 75

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: τροπολογίες 11, 36
Verts/ALE: τροπολογίες 21, 22, 29, 31, 53

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
τροπολογία 13
1ο μέρος "Τα στοιχεία σχετικά με το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή των ελαστικών 

στη φθορά, όταν καταστεί διαθέσιμη μια κατάλληλη μέθοδος δοκιμής, θα 
αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
την ανθεκτικότητα, τη διάρκεια ζωής και την ακούσια ελευθέρωση μικροπλαστικών 
όσον αφορά τα ελαστικά που αγοράζουν. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
χιλιομετρικό προσδόκιμο θα επιτρέπουν επίσης στους καταναλωτές να προβαίνουν 
σε τεκμηριωμένες επιλογές όσον αφορά ελαστικά μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, κάτι 
το οποίο θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα τους 
επιτρέπουν να εκτιμούν το κόστος χρήσης των ελαστικών τους για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά 
το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά θα πρέπει να προστεθούν 
στη σήμανση όταν καταστεί διαθέσιμη μια σχετική, ουσιαστική και αναπαραγώγιμη 
μέθοδος δοκιμής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έρευνα και η 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν."

2ο μέρος "Μια ένδειξη για το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά θα 
αποτελούσε θεμελιώδη αλλαγή στη σήμανση και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
πραγματοποιηθεί με την επόμενη αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού."

Verts/ALE:
τροπολογία 41
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1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αξιολογεί τις απαιτήσεις για τη 
θέσπιση νέων κατηγοριών ελαστικών, ενός νέου μορφότυπου σήμανσης ή νέων 
παραμέτρων ελαστικών, ιδίως όσον αφορά το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την 
αντοχή στη φθορά, υπό όρο ότι είναι διαθέσιμες κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής, και "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 58
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με εξαίρεση τις μετρηθείσες τεχνικές 

παραμέτρους του μοντέλου" (στις §§ 1 και 2)
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 68
1ο μέρος "1. Η Επιτροπή εκδίδει, έως την 1η Ιουνίου 2023, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 12, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζοντας παραμέτρους και απαιτήσεις πληροφόρησης για την αντοχή των 
ελαστικών στη φθορά."

2ο μέρος "2. Η Επιτροπή εκδίδει, έως την 1η Ιανουαρίου 2025, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 12, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζοντας παραμέτρους και απαιτήσεις πληροφόρησης για το χιλιομετρικό 
προσδόκιμο των ελαστικών."

3ο μέρος "3. Η Επιτροπή ζητεί από τους οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν 
εναρμονισμένες μεθόδους δοκιμής για τη μέτρηση της αντοχής των ελαστικών στη 
φθορά και του χιλιομετρικού προσδόκιμου των ελαστικών, και πραγματοποιεί 
έρευνα σχετικά με την κατανόηση των παραμέτρων αυτών εκ μέρους των 
καταναλωτών."

11. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I

Έκθεση: Axel Voss (A8-0245/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

266 EFDD ΟΚ - 181, 443, 32

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 271 επιτροπή ΟΚ + 348, 274, 36

Δήλωση της 
Επιτροπής

272 επιτροπή +

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Σύνολο του κειμένου 271ΑΤ
1

επιτροπή ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

267Δ=
270Δ=

EFDD
38+ 

βουλευτές

ΟΚ ↓Άρθρο 11

271ΑΤ
2

επιτροπή ↓

257Δ=
265Δ=
268Δ=
269Δ=

GUE/NGL
38+ 

βουλευτές
EFDD

38+ 
βουλευτές

ΟΚ ↓

271ΑΤ
3

επιτροπή ↓

Άρθρο 13

260 GUE/NGL ΟΚ ↓

Μετά το άρθρο 17 261 GUE/NGL ΟΚ ↓

Μετά την αιτ. σκ. 2 253 GUE/NGL ↓

254 GUE/NGL ↓Μετά την αιτ. σκ. 3

255 GUE/NGL ↓

Αιτ. σκ.24 271ΑΤ
4

επιτροπή ↓

256 GUE/NGL ↓Αιτ. σκ.35

271ΑΤ
5

επιτροπή ↓

262Δ 38+ 
βουλευτές

↓Αιτ. σκ.37

271ΑΤ
6

επιτροπή ↓

263Δ 38+ 
βουλευτές

↓Αιτ. σκ.38

258 GUE/NGL ↓

Αιτ. σκ.39 264Δ 38+ 
βουλευτές

↓

Μετά την αιτ. σκ. 45 259 GUE/NGL ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD: τροπολογίες 266, 267, 268
GUE/NGL: τροπολογίες 260, 261

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL: Αιτ. σκ. 35 της τροπολογίας 271

12. Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών 
***I

Έκθεση: Evelyne Gebhardt και Axel Voss (A8-0375/2017)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 126 επιτροπή ΟΚ + 598, 34, 26

13. Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I

Έκθεση: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 123 επιτροπή ΟΚ + 629, 29, 6

14. Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη 
Μεσόγειο) ***I

Έκθεση: Linnéa Engström (A8-0381/2018)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 20 επιτροπή ΟΚ + 588, 28, 43

Δηλώσεις της 
Επιτροπής

21 επιτροπή +

15. Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της 
περιβαλλοντικής πολιτικής ***I

Έκθεση: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 51 επιτροπή ΟΚ + 619, 19, 26

16. Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης***I

Έκθεση: Karima Delli (A8-0042/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 2 επιτροπή ΟΚ + 635, 22, 5

17. Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα ***I

Έκθεση: Neena Gill (A8-0483/2018)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 2 επιτροπή ΟΚ + 579, 40, 42

18. Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
(Interreg) ***I

Έκθεση: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

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

παρατηρήσεις

Λήξη της πρώτης 
ανάγνωσης

+

19. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0212/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0212/2019
(επιτροπή LIBE)

§ 8 1 GUE/NGL ΟΚ - 106, 529, 22

§ 11 2 GUE/NGL -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 535, 80, 44

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογία 1· τελική ψηφοφορία

20. Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή

Έκθεση: Jeppe Kofod και Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 1 56 GUE/NGL -

Μετά την § 3 1 EFDD ΟΚ - 121, 477, 60

Μετά την § 4 57 GUE/NGL -

§ 8 51Δ EFDD ΟΚ - 56, 603, 4

58 GUE/NGL ΟΚ - 163, 487, 7Μετά την § 8

59 GUE/NGL -

60 GUE/NGL ΟΚ - 298, 353, 11Μετά την § 12

61 GUE/NGL ΟΚ - 267, 370, 23

85 S&D -Μετά την § 16

86 S&D +

Μετά την § 22 87 S&D +

Μετά την § 29 88 S&D ΗΨ - 305, 332, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 610, 42, 2

2/ΟΚ + 506, 140, 11

3/ΟΚ + 503, 133, 18

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ - 287, 341, 30

Μετά την § 35 62 GUE/NGL -

§ 36 89 S&D -

63 GUE/NGL -Μετά την § 36

64 GUE/NGL -

§ 39 5 PPE, S&D +

ψ.τμ.

1 +

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 46 65 GUE/NGL -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 326, 307, 28

§ 52 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 506, 122, 32

Μετά την § 55 24 Verts/ALE ΟΚ + 569, 76, 13

§ 60 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 489, 132, 34

§ 63 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 451, 199, 9

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 64 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1 +

§ 65 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 67 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

§ 68 § αρχικό 
κείμενο

2 +

25 Verts/ALE ΟΚ - 150, 329, 183

6 PPE, S&D +

§ 69

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

26 Verts/ALE ΟΚ - 251, 264, 140§ 71

7 PPE, S&D +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1 +

§ 72 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 73 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 517, 63, 80

27 Verts/ALE ΟΚ - 287, 342, 28

ψ.τμ.

1 +

§ 75

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 77 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 79 28 Verts/ALE, 
S&D

ΟΚ - 273, 371, 16

ψ.τμ.

1 +

Μετά την § 79 29 Verts/ALE, 
S&D

2/ΟΚ - 269, 335, 53

§ 80 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 491, 143, 26

8 PPE, S&D +§ 81

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. ↓

83 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ./ΗΨ + 346, 236, 74

§ 86 90 S&D ΟΚ - 256, 325, 77

§ 106 § αρχικό ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 +κείμενο

2 +

Μετά την § 106 66 GUE/NGL ΟΚ + 399, 249, 12

Μετά την § 113 91 S&D ΗΨ + 326, 259, 65

Μετά την § 114 2 EFDD ΗΨ + 334, 248, 72

67 GUE/NGL ΗΨ + 326, 318, 11Μετά την § 115

68 GUE/NGL ΗΨ - 170, 464, 14

30 Verts/ALE ΟΚ + 466, 163, 33

31 Verts/ALE ΟΚ + 450, 171, 36

Μετά την § 117

69 GUE/NGL -

Μετά την § 120 32 Verts/ALE ΟΚ + 371, 223, 62

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 571, 84, 4

§ 123 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 482, 160, 14

Μετά την § 199 33 Verts/ALE ΟΚ + 340, 309, 9

ψ.τμ.

1 +

§ 209 § αρχικό 
κείμενο

2 +

9 PPE, S&D +§ 211

34 Verts/ALE +

§ 214 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 352, 238, 70

§ 216 92 S&D +

§ 219 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ./ΗΨ - 198, 451, 5

Μετά την § 223 10 PPE, S&D +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

97 ECR -

§ 235 93 S&D ΗΨ + 584, 45, 22

§ 244 35 Verts/ALE, 
S&D

ΟΚ + 354, 283, 20

§ 250 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 258 36 Verts/ALE ΟΚ - 285, 361, 10

ψ.τμ.

1 +

§ 263 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 363, 270, 23

§ 281 11 PPE, S&D +

70 GUE/NGL -

71 GUE/NGL -

Μετά την § 282

72 GUE/NGL -

37 Verts/ALE -

73 GUE/NGL -

Μετά την § 283

74 GUE/NGL -

Μετά την § 286 98 ECR -

§ 287 52Δ EFDD ΟΚ - 53, 585, 23

Μετά την § 288 38 Verts/ALE, 
S&D

-

75 GUE/NGL -Μετά την § 296

76 GUE/NGL ΟΚ - 213, 421, 25

§ 297 39 Verts/ALE -

§ 298 12 PPE, S&D +

ψ.τμ.Μετά την § 298 77 GUE/NGL

1 -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΗΨ + 355, 226, 76

78 GUE/NGL -

79 GUE/NGL ΟΚ + 330, 310, 18

Μετά την § 300 80 GUE/NGL -

Μετά την § 302 40 Verts/ALE -

§ 303 94 S&D ΟΚ + 317, 302, 30

21 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

22 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

Μετά την § 304

23 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

§ 306 13 PPE, S&D +

Μετά την § 307 14 PPE, S&D +

§ 310 95 S&D ΗΨ + 321, 260, 75

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 539, 85, 28

96 S&D

2/ΟΚ + 408, 205, 37

15 PPE, S&D ↓

41 Verts/ALE ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 312

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

42 Verts/ALE -§ 313

16 PPE, S&D +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 320 17 PPE, S&D +

Μετά την § 325 81 GUE/NGL ΗΨ - 265, 382, 7

ψ.τμ.

1 +

§ 326 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 328 43 Verts/ALE +

ψ.τμ.

1 +

§ 333 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 333 82 GUE/NGL ΗΨ - 285, 285, 82

§ 345 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 513, 109, 34

§ 347 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 355 44 Verts/ALE ΟΚ - 308, 346, 2

Μετά την § 358 83 GUE/NGL -

§ 359 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 351, 296, 10

Μετά την § 361 84 GUE/NGL -

§ 368 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 341, 291, 23

§ 370 45 Verts/ALE ΗΨ + 472, 165, 19

Μετά την § 377 46 Verts/ALE +

§ 380 47 Verts/ALE +

§ 387 48 Verts/ALE ΟΚ - 291, 354, 14

§ 400 53Δ EFDD ΟΚ - 313, 334, 9

§ 401 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ - 278, 360, 16
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 404 54Δ EFDD ΟΚ - 64, 524, 67

§ 405 55Δ EFDD ΟΚ - 53, 536, 68

49 Verts/ALE -§ 407

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 456, 191, 11

Μετά την § 407 18 GUE/NGL ΟΚ - 144, 493, 20

§ 408 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 406, 232, 16

§ 409 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 476, 166, 12

§ 410 50 Verts/ALE, 
S&D

ΟΚ + 319, 317, 23

Αιτ. αναφορά 23 3 PPE, S&D +

Μετά την αιτ. 
αναφορά 25

4 PPE, S&D +

19 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+Μετά την αιτ. 
αναφορά 30

20 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 505, 63, 87

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: §§ 35, 60, 407, 408, 409
EFDD: τροπολογίες 1, 51, 52, 53, 54, 55
PPE: τροπολογίες 51, 52, 54, 55, 90, 123, 312
Verts/ALE: τροπολογίες 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 44, 48, 50
S&D: §§ 63, 69, 71, 73, 80, 214, 359, 368, 401, 408· τροπολογίες 28, 29 (2ο μέρος), 35, 

50, 51, 53, 94, 96 (1ο και 2ο μέρος)
GUE/NGL: §§ 52, 345, 408· τροπολογίες 18, 58, 60, 61, 66, 76, 79

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: §§ 60, 407, 408, 409
ALDE: §§ 67, 69, 71, 73, 80, 81, 359
PPE: §§ 63, 83, 214, 219, 359, 368, 401, 408
GUE/NGL: §§ 250, 347
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ALDE:
§ 41
1ο μέρος "επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες έχουν πρόσφατα εγκρίνει μονομερή αντίμετρα για 

την καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών (όπως η επιβολή φόρου 
σε εκτρεπόμενα κέρδη που εισήγαγε το Ηνωμένο Βασίλειο και οι διατάξεις της 
φορολογικής μεταρρύθμισης των ΗΠΑ σχετικά με το παγκόσμιο άυλο εισόδημα με 
χαμηλή φορολογία (Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI)), προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το ξένο εισόδημα των πολυεθνικών εταιρειών φορολογείται 
δεόντως με ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή στη χώρα φορολογικής 
κατοικίας της μητρικής εταιρείας· ζητεί να αξιολογηθούν αυτά τα μέτρα από την 
ΕΕ· επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με αυτά τα μονομερή μέτρα, η ΕΕ προωθεί κατά 
κανόνα πολυμερείς και συναινετικές λύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη 
κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι, για παράδειγμα, η ΕΕ δίνει 
προτεραιότητα σε μια παγκόσμια λύση όσον αφορά τη φορολόγηση του ψηφιακού 
τομέα, "

2ο μέρος "αλλά προτείνει ωστόσο έναν ενωσιακό φόρο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς ο 
παγκόσμιος διάλογος για το θέμα αυτό προχωρεί με αργούς ρυθμούς·"

§ 64
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οπότε δημιουργούνται άνισοι όροι 

ανταγωνισμού και τίθενται σε μειονεκτική θέση οι παραδοσιακές εταιρείες·" και 
"επισημαίνει ότι τα μοντέλα ψηφιακών επιχειρήσεων στην ΕΕ έχουν χαμηλότερη 
πραγματική μέση φορολογική επιβάρυνση από ό, τι τα παραδοσιακά επιχειρηματικά 
μοντέλα·"

2ο μέρος "οπότε δημιουργούνται άνισοι όροι ανταγωνισμού και τίθενται σε μειονεκτική θέση 
οι παραδοσιακές εταιρείες·"

3ο μέρος "επισημαίνει ότι τα μοντέλα ψηφιακών επιχειρήσεων στην ΕΕ έχουν χαμηλότερη 
πραγματική μέση φορολογική επιβάρυνση από ό, τι τα παραδοσιακά επιχειρηματικά 
μοντέλα·"

§ 65
1ο μέρος "στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τη σταδιακή μετάβαση από την υλική παραγωγή σε 

άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αλυσίδες αξίας των πολυεθνικών εταιρειών, όπως 
αντανακλάται στους σχετικούς ρυθμούς αύξησης, κατά τα τελευταία πέντε έτη, των 
εισπράξεων δικαιωμάτων και τελών αδειών (σχεδόν 5 % ετησίως) σε σύγκριση με 
τις εμπορευματικές συναλλαγές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (λιγότερο από 1 % 
ετησίως)·"

2ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις δεν πληρώνουν 
σχεδόν καθόλου φόρους σε ορισμένα κράτη μέλη παρά τη σημαντική ψηφιακή τους 
παρουσία και τα μεγάλα έσοδά τους στα εν λόγω κράτη μέλη·"

§ 68
1ο μέρος "επισημαίνει τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισαν η Επιτροπή και ορισμένα κράτη 

μέλη στον παγκόσμιο διάλογο σχετικά με τη φορολόγηση της ψηφιοποιημένης 
οικονομίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν το προδραστικό έργο τους σε 
επίπεδο ΟΟΣΑ και ΟΗΕ, ιδίως μέσω της διαδικασίας που καθιερώθηκε από το 
Πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με την BEPΔ στο σημείωμα πολιτικής του·"

2ο μέρος "υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να περιμένει για την εξεύρεση λύσης 
σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά θα πρέπει να δράσει αμέσως·"

§ 72
1ο μέρος "κατανοεί ότι η λεγόμενη προσωρινή λύση δεν είναι η βέλτιστη δυνατή·"
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2ο μέρος "πιστεύει ότι θα βοηθήσει να επιταχυνθεί η αναζήτηση καλύτερης λύσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με παράλληλη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στις 
τοπικές αγορές σε κάποιο βαθμό· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συζητήσουν, να 
υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατό τη μακροπρόθεσμη λύση 
σχετικά με τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας (όσον αφορά τη σημαντική 
ψηφιακή παρουσία), προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει πρότυπο σε παγκόσμιο 
επίπεδο· τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη λύση που προτείνεται από την Επιτροπή θα 
πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για τη διεξαγωγή περαιτέρω εργασιών σε διεθνές 
επίπεδο··"

§ 75
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "το οποίο μεταφράζεται σε ελάχιστη 

πραγματική φορολόγηση"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 77
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σημειώνει ότι οι παραδοσιακοί 

κλάδοι πληρώνουν κατά μέσο όρο πραγματικό συντελεστή φορολογίας 
επιχειρήσεων 23 %, ενώ ο ψηφιακός τομέας πληρώνει περίπου 9,5 %"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 52
1ο μέρος "ζητεί οι νέοι αυτοί φορολογικοί δείκτες για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να έχουν το 

ίδιο καθεστώς με τους δείκτες που σχετίζονται με τον έλεγχο των δαπανών·"
2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι θα είναι θετικό να προστεθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αυτή η 

φορολογική διάσταση, δεδομένου ότι τούτο θα καταστήσει δυνατή την 
αντιμετώπιση ορισμένων επιζήμιων φορολογικών πρακτικών που μέχρι στιγμής δεν 
είχαν αντιμετωπιστεί μέσω της οδηγίας ATAD και άλλων υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
κανονισμών·"

§ 123
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ότι" (1η εμφάνιση) και "μπορεί εν 

μέρει μόνο να εξηγηθεί με αναφορά σε πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιούνται σε αυτά τα κράτη μέλη"

2ο μέρος "ότι" (1η εμφάνιση) και "μπορεί εν μέρει μόνο να εξηγηθεί με αναφορά σε 
πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτά τα κράτη 
μέλη"

§ 263
1ο μέρος "υπογραμμίζει το πρόβλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες μέσω επενδύσεων σε ακίνητα σε ευρωπαϊκές πόλεις μέσω 
αλλοδαπών εταιρειών-βιτρινών· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της εναρμόνισης των 
πληροφοριών που περιέχονται στα κτηματολόγια και στα μητρώα ακινήτων και να 
αξιολογήσει την ανάγκη διασύνδεσης των εν λόγω μητρώων· καλεί την Επιτροπή να 
συνοδεύσει την έκθεση αυτή, εφόσον αρμόζει, με νομοθετική πρόταση·"

2ο μέρος "είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν δημόσια διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους γης και ακίνητης 
περιουσίας·"

§ 312
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1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικρίνει επτά κράτη μέλη  - το 
Βέλγιο, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και 
τις Κάτω Χώρες - για αδυναμίες στις φορολογικές πολιτικές τους που διευκολύνουν 
τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι ασκούν φορολογικές 
πολιτικές που υπονομεύουν την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς·"

2ο μέρος "θεωρεί ότι οι εν λόγω δικαιοδοσίες μπορούν επίσης να θεωρηθούν ότι 
διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό σε παγκόσμιο επίπεδο·"

S&D:
τροπολογία 77
1ο μέρος "επισημαίνει ότι το Συμβούλιο πρόσθεσε πρόσφατα 10 περιοχές (Αρούμπα, 

Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Βερμούδες, Ντομίνικα, Φίτζι, Νήσοι Μάρσαλ, Ομάν, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Βανουάτου) στις πέντε που είχαν ήδη καταχωρηθεί 
ως μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας (Αμερικανική Σαμόα, 
Γκουάμ, Σαμόα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, και Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ)·"

2ο μέρος "επισημαίνει την προσθήκη δύο ακόμη περιοχών στον γκρίζο κατάλογο (Αυστραλία 
και Κόστα Ρίκα)·"

τροπολογία 29
1ο μέρος "φρονεί ότι ο παγκόσμιος συντονισμός για τη φορολογική βάση χάρη στο 

πρόγραμμα ΟΟΣΑ/BEPΔ θα πρέπει να πλαισιωθεί από έναν καλύτερο συντονισμό 
για τους φορολογικούς συντελεστές σε μια προσπάθεια για βελτιωμένη 
αποτελεσματικότητα· "

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή προκειμένου να καθοριστεί 
ένα θεμιτό επίπεδο ελάχιστης αποτελεσματικής φορολόγησης σε επίπεδο ΕΕ και να 
προωθήσουν ένα τέτοιο πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο· φρονεί ότι αυτό το επίπεδο 
φορολόγησης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο του 18 % των καθαρών κερδών των 
εταιρειών·"

τροπολογία 96
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικρίνει επτά κράτη μέλη151  – το 

Βέλγιο, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και 
τις Κάτω Χώρες – για αδυναμίες στις φορολογικές πολιτικές τους που διευκολύνουν 
τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι ασκούν φορολογικές 
πολιτικές που υπονομεύουν την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς· 
θεωρεί ότι οι εν λόγω δικαιοδοσίες μπορούν επίσης να θεωρηθούν ότι διευκολύνουν 
τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό σε παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι ορισμένα από τα προαναφερθέντα κράτη μέλη έχουν 
λάβει μέτρα για να βελτιώσουν τα φορολογικά συστήματά τους ως απόκριση στην 
κριτική της Επιτροπής ·

2ο μέρος "σημειώνει ότι μια πρόσφατη ερευνητική μελέτη1β εντόπισε πέντε κράτη μέλη της 
ΕΕ ως φορολογικούς παραδείσους για εταιρείες: Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, 
Λουξεμβούργο και Μάλτα· τονίζει ότι στα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για να επιλεγούν τα εν λόγω κράτη μέλη περιλαμβανόταν 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών τους, των 
μέτρων που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη στρέβλωση 
των οικονομικών ροών βάσει στοιχείων της Eurostat, που περιλαμβάνουν έναν 
συνδυασμό υψηλών ροών εισερχόμενων και εξερχόμενων άμεσων ξένων 
επενδύσεων, δικαιωμάτων, τόκων και μερισμάτων· καλεί την Επιτροπή να θεωρεί 
επί του παρόντος τουλάχιστον τα πέντε αυτά κράτη μέλη ως φορολογικούς 
παραδείσους της ΕΕ έως ότου τεθούν σε εφαρμογή ουσιαστικές φορολογικές 
μεταρρυθμίσεις·"

GUE/NGL:
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§ 106
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η δημόσια υποβολή στοιχείων ανά χώρα είναι ένα από τα βασικά 

μέτρα για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τη φορολογική 
πληροφόρηση των επιχειρήσεων· τονίζει ότι η πρόταση για τη δημόσια υποβολή 
στοιχείων ανά χώρα από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα υποβλήθηκε 
στους συννομοθέτες αμέσως μετά το σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά στις 12 
Απριλίου 2016, και ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του επ’ αυτής στις 4 
Ιουλίου 2017 · υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της υποβολής στοιχείων"

2ο μέρος "και την προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ·"

§ 209
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στο πνεύμα του αμερικανικού 

καθολικού νόμου Magnitsky"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 326
1ο μέρος "πιστεύει ότι η στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, 
καθώς και της διαφθοράς και του απορρήτου που διευκολύνει τις παράνομες 
χρηματοοικονομικές ροές, είναι υψίστης σημασίας για την ενίσχυση της συνοχής 
της αναπτυξιακής πολιτικής στην ΕΕ και τη βελτίωση των φορολογικών ικανοτήτων 
των αναπτυσσόμενων χωρών και την ικανότητά τους να κινητοποιούν τους ίδιους 
πόρους τους για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· ·"

2ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί το μερίδιο της οικονομικής και τεχνικής συνδρομής 
προς τις εθνικές φορολογικές διοικήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
δημιουργηθούν σταθερά και σύγχρονα νομικά πλαίσια φορολόγησης·"

§ 333
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια που στοχεύει στη μείωση της 

φτώχειας, θα πρέπει να στραφεί περισσότερο στην εφαρμογή κατάλληλου 
κανονιστικού πλαισίου και στην ενίσχυση των φορολογικών αρχών και των 
οργάνων που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση των παράνομων 
χρηματοοικονομικών ροών·"

2ο μέρος "ζητεί η βοήθεια αυτή να παρασχεθεί υπό μορφή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης σε 
σχέση με τη διαχείριση των πόρων, τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τους 
κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς· ζητεί οι ενισχύσεις αυτές να ευνοούν 
επίσης την περιφερειακή συνεργασία για την καταπολέμηση της φορολογικής 
απάτης, της φοροδιαφυγής, του ΕΦΣ και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· τονίζει ότι η βοήθεια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη στήριξη 
της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ο δημόσιος έλεγχος των εγχώριων φορολογικών 
πολιτικών·"

ECR, S&D, GUE/NGL:
§ 35
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται στις δικαιοδοσίες όπου 

λαμβάνουν χώρα η πραγματική και ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα και η 
δημιουργία αξίας, ή, στην περίπτωση της έμμεσης φορολογίας, εκεί όπου γίνεται η 
κατανάλωση·"

2ο μέρος "επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση της κοινής 
ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) στην ΕΕ με κατάλληλη και 
δίκαιη κατανομή,"
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3ο μέρος "που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όλα τα υλικά [...] στοιχεία ενεργητικού"
4ο μέρος "και άυλα"

21. Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας

Έκθεση: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1, μετά το στοιχείο ζ 1 EFDD ΟΚ - 190, 443, 15

3 Verts/ALE ΟΚ - 264, 352, 30

ψ.τμ.

1 +

§ 1, στοιχείο ιγ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 330, 303, 16

Αιτ. σκ. ΙΑ 2 S&D +

ψηφοφορία: σύσταση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 393, 132, 81

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογία 3
EFDD: τροπολογία 1

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D, Verts/ALE:
§ 1, στοιχείο ιγ
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα 

δυσανάλογα μονομερή «συνοδευτικά μέτρα» της Ελβετίας που ισχύουν από το 
2004· καλεί την Ελβετία, η οποία θεωρεί ότι τα συνοδευτικά μέτρα είναι σημαντικά, 
να επιδιώξει μια λύση που να είναι πλήρως συμβατή με τα σχετικά μέσα της ΕΕ·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

22. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
εκτελεστικοί οργανισμοί

Έκθεση: Inés Ayala Δender (A8-0110/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 349, 158, 3
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § Μετά την § Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 20 4 EFDD -

Μετά την § 24 14 S&D ΗΨ + 303, 204, 17

§ 34 1 PPE +

Μετά την § 34 15 S&D +

§ 39 2 Verts/ALE ΟΚ + 290, 227, 27

§ 83 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 85 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

§ 120 § αρχικό 
κείμενο

2 -

ψ.τμ.

1/ΗΨ - 258, 320, 7

§ 143 5 EFDD

2 ↓

§ 165 6 EFDD -

Μετά τον υποτομέα 31 27 S&D ΗΨ + 343, 242, 14

22 S&D +

23 S&D +

24 S&D +

25 S&D ΗΨ + 286, 241, 80

Μετά την § 180

26 S&D +

§ 182 3 Verts/ALE ΟΚ + 404, 161, 47

§ 183 12 GUE/NGL ΗΨ - 151, 399, 70

Μετά την § 182 7 EFDD ΟΚ - 100, 371, 144
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 184 9 ENF ΟΚ - 94, 418, 107

Μετά την § 184 28 GUE/NGL ΟΚ + 313, 246, 67

10 ALDE ΗΨ - 268, 320, 41

ψ.τμ.

1/ΗΨ + 421, 203, 2

Μετά την § 194

11 ALDE

2 -

Μετά την § 196 8 EFDD +

§ 201 16 S&D +

§ 228 17 S&D ΗΨ + 364, 262, 6

§ 230 18 S&D +

§ 231 19 S&D +

§ 243 13 GUE/NGL -

§ 256 20 S&D +

Μετά την § 256 21 S&D +

Μετά την § 258 29 S&D ΟΚ + 348, 225, 58

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 449, 152, 26

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 2, 3
EFDD: ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση· τροπολογία 7 (ψήφισμα)
ENF: τροπολογίες 9, 28
S&D: τροπολογία 29

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: §§ 83, 85, 228, 232

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D:
τροπολογία 5
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1ο μέρος "τονίζει ότι η ΓΔ CLIMA και η ΓΔ BUDG παρακολουθούν τον στόχο του 20 % 
όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ η ΓΔ CLIMA παρέχει στήριξη σε άλλες ΓΔ 
προκειμένου να ενσωματώσουν τη διάσταση του κλίματος στις δραστηριότητές 
τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, το 2017, μόλις το 19,3 % του 
προϋπολογισμού της Ένωσης δαπανήθηκε για δραστηριότητες σχετικές με το κλίμα, 
και για το γεγονός ότι ο μέσος όρος για την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ότι θα 
είναι μόλις 18,8 %· σημειώνει με ανησυχία ότι όσον αφορά τις δαπάνες δεν 
τηρήθηκε η παράμετρος που προβλέπει τη διάθεση του 20 % στη δράση για το 
κλίμα, και ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ισχυρή δέσμευση για τη στήριξη της 
δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα,"

2ο μέρος "ιδίως στον γεωργικό τομέα·"

τροπολογία 11
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να διενεργούνται από ανεξάρτητο 

φορέα"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 120
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "εγκαίρως"
2ο μέρος η λέξη αυτή

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής  καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών 
(πρβλ. Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής  καλύπτει την Επιτροπή και τους 
εκτελεστικούς οργανισμούς (άρθρο 14 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 και 
άρθρο 66 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1653/2004).

23. Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της 
απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017

Έκθεση: Inés Ayala Δender (A8-0088/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος

§ 38 1Δ PPE, S&D ΗΨ + 400, 215, 19

§ 39 2Δ PPE, S&D +

§ 40 3Δ PPE, S&D +

§ 42 4Δ PPE, S&D ΗΨ + 319, 294, 14

§ 43 5Δ PPE, S&D ΗΨ - 296, 315, 17

§ 44 6Δ PPE, S&D ΗΨ + 349, 275, 4
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 54 7Δ PPE, S&D +

§ 57 8Δ PPE -

§ 58 9Δ PPE -

§ 59 10Δ PPE -

§ 60 11Δ PPE, S&D ΗΨ + 330, 294, 10

§ 61 12Δ PPE, S&D ΗΨ + 327, 289, 11

§ 62 13Δ PPE, S&D +

§ 65 14Δ PPE, S&D +

§ 67 15Δ PPE, S&D +

§ 68 16Δ PPE, S&D +

§ 69 17Δ PPE -

§ 70 18Δ PPE, S&D ΗΨ + 337, 280, 21

§ 71 19Δ PPE, S&D +

§ 72 20Δ PPE, S&D +

§ 200 21Δ PPE, S&D +

§ 201 22Δ PPE ΗΨ + 338, 268, 33

§ 202 23Δ PPE, S&D +

§ 203 24Δ PPE, S&D +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 503, 103, 37

24. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ

Έκθεση: Marco Valli (A8-0107/2019)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

§ 31 1Δ EFDD -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 504, 119, 14

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

25. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 485, 139, 8

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 216, 409, 14

§ 1 14 EFDD

2/ΟΚ - 185, 433, 10

Μετά την § 3 15 EFDD ΟΚ - 141, 460, 31

§ 29 1 Verts/ALE ΟΚ + 371, 262, 5

2 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 +

§ 36

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 322, 297, 17

§ 38 34 ENF ΟΚ - 113, 451, 64
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 38 23 GUE/NGL ΟΚ - 296, 318, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 416, 192, 31

16 EFDD

2/ΟΚ + 411, 205, 15

§ 39

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 486, 116, 29

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 497, 111, 22

§ 42 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 503, 112, 21

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 497, 110, 22

§ 44 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 409, 169, 50

§ 48 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 54 35 ENF ΟΚ - 107, 478, 55

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 412, 190, 36

Μετά την § 54 24 GUE/NGL

2/ΟΚ - 170, 408, 42

Μετά την § 55 36 ENF ΟΚ - 139, 477, 18

§ 56 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 62 37 ENF ΟΚ - 73, 527, 37

Μετά την § 66 32 S&D ΟΚ + 595, 13, 23

Μετά την § 71 17 EFDD -

§ 72 3 Verts/ALE +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 78 46 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 375, 210, 46

ψ.τμ.

1 +

§ 80 § αρχικό 
κείμενο

2 -

Μετά την § 80 25 GUE/NGL ΟΚ - 167, 441, 27

§ 85 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. -

§ 86 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. -

§ 87 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. -

§ 88 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ./ΗΨ + 388, 249, 3

ψ.τμ.

1 +

§ 91 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ - 308, 320, 5

Μετά την § 92 18 EFDD -

§ 98 33 Verts/ALE, 
S&D

ΟΚ + 393, 221, 22

§ 99 44 S&D ΟΚ - 260, 284, 87

Μετά την § 100 38 ENF -

Μετά την § 106 4 Verts/ALE ΟΚ - 301, 306, 30

§ 107, εισαγωγικό 
μέρος

31 ALDE ΗΨ + 313, 291, 28

ψ.τμ.

1 +

§ 107 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 347, 270, 15
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3 +

4 +

5 Verts/ALE ΟΚ + 374, 246, 16

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 332, 256, 41

2/ΟΚ + 327, 251, 42

6 Verts/ALE

3/ΟΚ + 322, 244, 59

7 Verts/ALE ΟΚ + 428, 191, 16

8 Verts/ALE ΟΚ - 250, 346, 33

Μετά την § 107

26 GUE/NGL ΟΚ + 339, 260, 29

19 EFDD ΟΚ - 239, 360, 32

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 510, 64, 54

§ 109

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 363, 186, 83

Μετά την § 109 20 EFDD ΟΚ - 99, 458, 76

§ 110 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 112 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ./ΗΨ + 454, 165, 15

§ 113 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ./ΗΨ + 396, 205, 30

§ 115 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 116 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 117 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την § 133 10 Verts/ALE -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

11 Verts/ALE -

12 Verts/ALE ΗΨ + 436, 186, 17

13 Verts/ALE ΗΨ - 284, 326, 22

39 ENF ΟΚ - 138, 452, 42Μετά την § 144

30αναθ
.

S&D ΟΚ + 414, 192, 23

Μετά την § 145 21 EFDD ΟΚ - 157, 436, 42

§ 147 27 GUE/NGL ΟΚ ↓

Μετά την § 149, 
υπότιτλος

28 GUE/NGL ΗΨ - 237, 349, 53

22 EFDD -Μετά την § 149

29 GUE/NGL ΟΚ + 297, 260, 78

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 464, 144, 33

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ENF: τροπολογίες 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39
EFDD: ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση· τροπολογίες 14, 15, 16, 19, 20, 21
Verts/ALE: τροπολογίες 1, 4, 5, 6, 7, 8
GUE/NGL: τροπολογία 23, 24, 25, 26, 27, 29, 46
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 109
S&D: τροπολογίες 30, 32, 33, 44, 46

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 56, 85, 86, 87, 88
S&D: §§ 110, 112, 113, 115, 116, 117

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπολογία 6
1ο μέρος "– η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του Κοινοβουλίου θα πρέπει να διενεργεί 

δειγματοληπτικό έλεγχο που θα καλύπτει το 5 % των δαπανών από την αποζημίωση 
γενικών εξόδων· τα τελικά αποτελέσματα και πορίσματα θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο··"

2ο μέρος "– οι βουλευτές πρέπει να δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, επισκόπηση των δαπανών 
τους ανά κατηγορία (κόστος επικοινωνιών, ενοικίαση γραφείων, γραφική ύλη 
κ.λπ.)·"

3ο μέρος "– θα πρέπει να προβλέπεται η αποδοχή ανεξάρτητου ελεγκτή υπεύθυνου για τον 
ετήσιο έλεγχο των λογαριασμών και η δημοσίευση γνώμης του ελεγκτή·"
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τροπολογία 14
1ο μέρος "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι οριστικές πιστώσεις του 

Κοινοβουλίου για το 2017 ανήλθαν σε 1 909 590 000 EUR, ή 19,25 % των 
πιστώσεων του Τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου9 για τις 
διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης συνολικά για το 2017, 
ποσό που αντιπροσωπεύει μάλιστα αύξηση κατά 3,9 % σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό του 2016 (1 838 613 983 EUR)· εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός παρουσιάζει σταθερή αύξηση από χρόνο σε χρόνο 
κατά τη διάρκεια της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ενώ για το 2019 το 
συνολικό ύψος του ανέρχεται μάλιστα σε 1 999 144 000 EUR·"

2ο μέρος "ζητεί, συνεπώς, κύριος στόχος του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό 
του να είναι ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος περιορισμός των δαπανών και η 
πρόβλεψη σημαντικών εξοικονομήσεων προκειμένου να αποσταλεί μήνυμα 
συμπαράστασης στους πολίτες της ΕΕ·"

τροπολογία 16
1ο μέρος "θεωρεί πάντα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του 

Κοινοβουλίου για την καθιέρωση ενιαίας έδρας και το γεγονός ότι οι πολίτες της 
Ένωσης δεν κατανοούν τον λόγο για τον οποίο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί 
τις δραστηριότητές του σε δύο έδρες, μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν 
έχει ξεκινήσει ακόμη ούτε καν συζήτηση σχετικά με το πώς θα ανταποκριθεί στα 
αιτήματα του Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού· υπενθυμίζει την ανάλυση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014, σύμφωνα με την οποία από τη συγκέντρωση των 
δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου αναμένεται ετήσια εξοικονόμηση 114 
εκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει το ψήφισμα10 του Κοινοβουλίου του 2013 στο 
οποίο το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμάται ότι 
κυμαίνεται μεταξύ 156 και 204 εκατομμυρίων EUR ετησίως· σημειώνει με 
απογοήτευση ότι για μία μόνο κοινοβουλευτική περίοδο το κόστος που συνδέεται με 
τη γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου μπορεί να ανέλθει σε έως και ένα 
δισεκατομμύριο EUR και εκφράζει την αντίθεσή του στα πολυετή κτιριακά έργα 
που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τον χώρο γραφείων που διατίθεται στους 
βουλευτές στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αναληφθούν σύντομα συγκεκριμένες δράσεις για τον ορισμό ενιαίας έδρας του 
Κοινοβουλίου, "

2ο μέρος "προκειμένου να προληφθεί περαιτέρω σπατάλη δημοσίου χρήματος·"

PPE:
§ 36
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με ικανοποίηση"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 91
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σημειώνει ότι το κτίριο πρόκειται να 

ολοκληρωθεί με εξαετή καθυστέρηση και με υπέρβαση του προϋπολογισμού κατά 
115 εκατομμύρια EUR·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 109
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1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι, με σημείωμά του προς το Προεδρείο με ημερομηνία 8 Μαρτίου 
2018, ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου παραδέχτηκε ότι το ταμείο 
συνταξιοδότησης που συνδέεται με το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως των 
βουλευτών «θα εξαντλήσει το κεφάλαιό του πολύ πριν από τη λήξη των 
υποχρεώσεων χορήγησης συντάξεων και ενδεχομένως ήδη το 2024»· καλεί, ως εκ 
τούτου, τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο, σε πλαίσιο απόλυτης τήρησης του 
καθεστώτος των βουλευτών, να θεσπίσουν επειγόντως σαφές σχέδιο ούτως ώστε το 
Κοινοβούλιο να αναλάβει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του για το καθεστώς 
προαιρετικής συντάξεως των βουλευτών του"

2ο μέρος "αμέσως μετά τις εκλογές του 2019·"

S&D:
τροπολογία 24
1ο μέρος "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν διατέθηκαν έγγραφα σχετικά 

με τη διαδικασία του διαγωνισμού για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας τον 
Ιανουάριο του 2019· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις απαιτήσεις της 
νέας πρόσκλησης υποβολής προσφορών· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να 
ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με το αποτέλεσμα 
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών· τονίζει ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα 
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, πρέπει να βελτιωθεί η μεταχείριση των 
μελών της ομάδας που είναι επιφορτισμένη με τις εκθέσεις όσον αφορά τα 
ακόλουθα: οι ώρες εργασίας τους πρέπει να είναι προβλέψιμες, πρέπει να έχουν 
αξιοπρεπείς άδειες, όπως επίσης πρέπει να τους παρέχεται κατάλληλος ρουχισμός··"

2ο μέρος "επιπλέον, καλεί το Προεδρείο να συνεχίσει τον διάλογο με τις τοπικές αρχές με 
σκοπό να αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι τελευταίες μπορούν να συνεισφέρουν 
στη χρηματοδότηση του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας·"

§ 80
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 

για το γεγονός ότι σε ορισμένες πόλεις, όπως το Παρίσι, οι τοποθεσίες επιλέχθηκαν 
στις ακριβότερες οδούς χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 107
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για 

το γεγονός ότι η μόνη απόφαση που έλαβε το Προεδρείο αφορά έναν μη 
εξαντλητικό κατάλογο επιλέξιμων δαπανών·", "ζητεί πλήρη λογοδοσία των 
βουλευτών σχετικά με τα έξοδα αυτά·" και "(για την οποία απαιτείται, μεταξύ 
άλλων, εξαντλητικός κατάλογος επιλέξιμων εξόδων)"

2ο μέρος "εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η μόνη απόφαση που έλαβε το 
Προεδρείο αφορά έναν μη εξαντλητικό κατάλογο επιλέξιμων δαπανών·"

3ο μέρος "ζητεί πλήρη λογοδοσία των βουλευτών σχετικά με τα έξοδα αυτά·"
4ο μέρος "(για την οποία απαιτείται, μεταξύ άλλων, εξαντλητικός κατάλογος επιλέξιμων 

εξόδων)"

Διάφορα
Η τροπολογία 9 αποσύρεται.
Οι τροπολογίες 40, 41, 42, 43 και 45 ακυρώνονται.

26. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο

Έκθεση: Arndt Kohn (A8-0096/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση προσωρινής αναστολής της απαλλαγής

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 588, 29, 14

Διάφορα
Η απαλλαγή αναβάλλεται, το ίδιο και το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. Παράρτημα ΙV, άρθρο 
5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).

27. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο

Έκθεση: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 518, 107, 11

28. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο

Έκθεση: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 519, 94, 24

29. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή

Έκθεση: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

§ 3 1 EFDD -

ψ.τμ.

1 +

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2 -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 510, 124, 7

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D:
§ 9
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1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργανική διοικητική συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των 
Περιφερειών που αναδεικνύει την επιτυχή εφαρμογή διαφόρων μέτρων· σημειώνει 
ότι, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αναδιάταξης, η ΕΟΚΕ έχει ήδη μεταφέρει 16 
θέσεις από τη διεύθυνση μετάφρασης στις δικές της υπηρεσίες και ότι οι υπόλοιπες 
κινήσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά· λαμβάνει υπό σημείωση τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων που προέκυψε από αυτήν την 
διοργανική συνεργασία ΕΟΚΕ και Επιτροπής των Περιφερειών και που οδήγησε σε 
οικονομίες, μεταξύ άλλων, 12,5 εκατομμυρίων EUR από τις κτιριακές δαπάνες, 5 
εκατομμυρίων EUR από τις δαπάνες ΤΠ ή 500 000 EUR από τις δαπάνες για το 
προσωπικό ασφαλείας· καλεί την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών να 
συνεχίσουν να βελτιώνουν αυτή τη διοργανική συνεργασία για να 
πραγματοποιήσουν και άλλες οικονομίες"

2ο μέρος "και να μειωθεί έτσι ο προϋπολογισμός αμφοτέρων των οργάνων·"

30. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών

Έκθεση: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 
παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

§ 3 2 EFDD -

§ 12 4 GUE/NGL +

§ 16 3 EFDD -

§ 37 1 Verts/ALE ΟΚ - 174, 392, 73

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 508, 125, 7

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογία 1

31. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης

Έκθεση: Arndt Kohn (A8-0109/2019)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

§ 10 1 EFDD -

ψ.τμ.

1 +

§ 32 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 45 2 EFDD -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 489, 140, 9

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D:
§ 32
1ο μέρος "ζητεί τη δημιουργία ενός ινστιτούτου για την εκπαίδευση των μελλοντικών 

ευρωπαίων διπλωματών "
2ο μέρος "και προτείνει να μελετηθεί από τις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα χρησιμοποίησης 

των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για να 
φιλοξενηθεί το διπλωματικό αυτό ινστιτούτο·"

32. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Έκθεση: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

§ 11 1 GUE/NGL ΗΨ + 315, 307, 16

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 529, 97, 11
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33. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων

Έκθεση: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 508, 126, 2

34. Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των 
οργανισμών της ΕΕ

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 14 2 EFDD -

ψ.τμ.

1 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 374, 196, 64

Μετά την § 21 7 GUE/NGL

2/ΟΚ - 185, 353, 87

Μετά την § 29 3 EFDD +

Μετά την § 30 4 EFDD +

Μετά την § 34 5 EFDD -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 ECR -§ 41

6 EFDD -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 489, 121, 29

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογία 7

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D:
§ 17
1ο μέρος "τονίζει ότι κατά την επιλογή ή τη μεταφορά της έδρας των οργανισμών στα κράτη 

μέλη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα·"
2ο μέρος "εκφράζει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα της διοργανικής ομάδας 

εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν 
διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη συγχώνευση ή τη συστέγαση 
οργανισμών που επικεντρώνονται σε συναφείς τομείς πολιτικής· ζητεί επιτακτικά 
από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αξιολόγηση των οργανισμών 
που είναι εγκατεστημένοι σε περισσότερους του ενός τόπους, σύμφωνα με τις 
συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας, καθώς και προτάσεις για πιθανές 
συγχωνεύσεις, παύσεις λειτουργίας και/ή τη μεταβίβαση καθηκόντων στην 
Επιτροπή, βάσει προσεκτικής και εις βάθος ανάλυσης και με τη χρήση σαφών και 
διαφανών κριτηρίων, όπως προβλεπόταν στην εντολή της διοργανικής ομάδας 
εργασίας, αλλά δεν έγινε ποτέ στην πραγματικότητα λόγω έλλειψης σχετικών 
προτάσεων από την Επιτροπή·"

τροπολογία 7
1ο μέρος "τονίζει ότι η IIWG2 εξέτασε επίσης την πιλοτική περίπτωση του EASA ως 

οργανισμού χρηματοδοτούμενου με έσοδα από τέλη· δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι 
οργανισμοί χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με έσοδα από τέλη, εξακολουθούν να 
είναι πλήρως υπόλογοι στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, δεδομένου του 
κινδύνου επιπτώσεων στη φήμη τους· τονίζει ότι η χρηματοδότηση με έσοδα από 
τέλη παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα· τονίζει ότι η χρηματοδότηση 
με έσοδα από τέλη θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις συμφερόντων και σε 
έλλειψη προβλεψιμότητας των ροών εσόδων, και ότι χρειάζονται αξιόπιστοι δείκτες 
ποιότητας·"

2ο μέρος "παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 
παρουσιάζει η χρηματοδότηση με έσοδα από τέλη σε σχέση με την καταβολή των 
τελών απευθείας στην Επιτροπή και τη χορήγηση, ως αντάλλαγμα, τακτικής 
επιδότησης στους οργανισμούς από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·"

35. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(ACER)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)



P8_PV(2019)03-26(VOT)_EL.docx 43 PE 637.170

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 509, 122, 2

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

36. Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Objet ΟΚ, etc. Vote Votes par ΟΚ/ΗΨ - 
observations

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 507, 124, 5

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV, άρθρο 5 παράγραφος 1στοιχείο α) του Κανονισμού).

37. Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης 
(CdT)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 506, 124, 5

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D:
§ 18
1ο μέρος "σημειώνει ότι, μολονότι το Κέντρο δεν χρηματοδοτείται από τέλη, εξαρτάται από 

τα έσοδα που εισπράττονται από τους πελάτες του, οι οποίοι εκπροσωπούνται στο 
διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, και ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος 
σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά την τιμολόγηση των προϊόντων του 
Κέντρου,"

2ο μέρος "που θα μπορούσε να διευθετηθεί εάν η Επιτροπή εισέπραττε τα τέλη για 
λογαριασμό των πελατών του Κέντρου και ωθούσε το Κέντρο να χρηματοδοτείται 
κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·"

3ο μέρος "καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τα μέτρα που έχει λάβει για τον μετριασμό αυτού του κινδύνου·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

38. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Cedefop)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 497, 124, 9

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

39. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον 
Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

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

παρατηρήσεις
Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 510, 118, 5

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

40. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 506, 107, 19

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

41. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση προσωρινής αναστολής της απαλλαγής

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 597, 20, 15

Διάφορα
Η απαλλαγή αναβάλλεται, το ίδιο και το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. Παράρτημα ΙV, άρθρο 
5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).

42. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 490, 119, 20

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

43. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 510, 116, 7

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

44. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ - 293, 332, 8

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 509, 125, 1

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D:
§ 5
1ο μέρος "σημειώνει ότι τα τέλη που καταβάλλει η βιομηχανία διαφέρουν σημαντικά από 

έτος σε έτος, γεγονός που περιπλέκει τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού, και ότι τα 
τέλη που καταβάλλονται σε σχέση με έναν κανονισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο σε αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού του Οργανισμού, το οποίο μπορεί να 
σημαίνει πλεόνασμα σε ένα τμήμα και έλλειμμα σε άλλα τμήματα του 
προϋπολογισμού του· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα που θα 
εξασφαλίζουν πιο ισόρροπη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με όλους τους κανονισμούς που εφαρμόζει ο Οργανισμός·"

2ο μέρος "συνιστά να εξεταστεί κατά πόσον τα εισπραττόμενα τέλη θα μπορούσαν να 
μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενώ ο Οργανισμός θα μπορούσε να 
χρηματοδοτείται πλήρως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μέσω ενός ποσού 
επιχορήγησης που θα καλύπτει όλους τους κανονισμούς που εφαρμόζει ο 
Οργανισμός·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

45. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

§ 12 1 PPE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 508, 124, 1
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Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

46. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 497, 133, 3

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

47. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 22 1 Verts/ALE ΟΚ + 391, 184, 53

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 496, 132, 4

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογία 1

Διάφορα
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Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

48. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 14 1 PPE, S&D +

Μετά την § 16 3 GUE/NGL ΗΨ + 281, 258, 92

§ 17 2 PPE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 491, 130, 7

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

49. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 
(EIOPA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 507, 126, 2

Διάφορα
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Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

50. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 508, 118, 9

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

51. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

§ 25 2 EFDD -

Μετά την § 25 1 PPE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 492, 121, 24

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV, άρθρο 5 παράγραφος 1στοιχείο α) του Κανονισμού).
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52. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 513, 121, 2

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

53. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 
(EMSA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 495, 120, 11

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

54. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA)
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Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 494, 127, 13

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

55. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

§ 4 1Δ PPE ΗΨ + 363, 244, 28

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 498, 131, 3

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

56. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 488, 116, 23

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

57. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 512, 120, 2

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

58. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση 
Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 496, 107, 35

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

59. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία (EU-OSHA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 501, 127, 5

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

60. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 510, 107, 13

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

61. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης 
και Εργασίας (Eurofound)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 496, 128, 5

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

62. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 507, 105, 21

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

63. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον 
Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 493, 100, 38

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: § 10

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

64. Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (FRA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 495, 131, 4

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

65. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
(FRONTEX)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) +

Πρόταση ψηφίσματος

§ 17 1 PPE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 470, 131, 30

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

66. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 497, 119, 10

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

67. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 504, 120, 7

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

68. Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 499, 108, 26

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

69. Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την 
ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL)

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 436, 181, 17

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

70. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH)

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 505, 119, 5

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

71. Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» 
(IMI)

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 505, 115, 9

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

72. Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 439, 175, 12

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

73. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR)

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 489, 122, 6

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

74. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

Έκθεση: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

ψηφοφορία: απόφαση 
(σύνολο του κειμένου)

+

Πρόταση ψηφίσματος

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 449, 115, 3

Διάφορα
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (πρβλ. 
Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


