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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+ εγκρίνεται
- απορρίπτεται
↓ καταπίπτει
Α αποσύρεται
OK (..., ..., ...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές)
ΗΨ (..., ..., ...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)
ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα
χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία
τροπ. τροπολογία
ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία
ΑΤ αντίστοιχο τμήμα
Δ τροπολογία που διαγράφει
= ταυτόσημες τροπολογίες
§ παράγραφος
αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη
ΠΨ πρόταση ψηφίσματος
ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
ΧΕΟ χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των βουλευτών)
ΜΕΟ μέσο ελάχιστο όριο (1/10 των βουλευτών)
ΥΕΟ υψηλό ελάχιστο όριο (1/5 των βουλευτών)
ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019: πλεόνασμα από το 2018

Έκθεση: John Howarth (A9-0005/2019)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 601, 40, 12

2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019: ενίσχυση βασικών 
προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και 
«Erasmus+

Έκθεση: John Howarth (A9-0004/2019)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 614, 69, 10

3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή 
βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία

Έκθεση: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και 3/5 των ψηφισάντων)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 645, 18, 30

4. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019: πρόταση κινητοποίησης του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στη 
Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία

Έκθεση: John Howarth (A9-0006/2019)
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 649, 19, 30

5. Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - 
EGF/2019/000 TA 2019 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Έκθεση: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και 3/5 των ψηφισάντων)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 580, 61, 67

6. Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

ψ.τμ.

1 +

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 541, 149, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 504, 167, 28

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 
κείμενο

2 +

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 544, 126, 38

Πρόταση ψηφίσματος B9-0039/2019
(ID)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: §§ 4 (2ο μέρος), 12 (1ο μέρος)· τελική ψηφοφορία (B9-0038/2019)

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: αιτιολογική σκέψη ΙΑ
ID: §§ 17, 20· αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 12
1ο μέρος «τονίζει ότι, εάν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, την ευθύνη θα 

φέρει πλήρως η κυβέρνηση του ΗΒ·»
2ο μέρος «επισημαίνει περαιτέρω τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια «έξοδος χωρίς 

συμφωνία» για τα σύνορα μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας, καθώς 
και για τη λειτουργία και την εφαρμογή της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής·»

§ 14
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1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από: "ή θα αναπαράγει τα οφέλη από την ιδιότητα 
του μέλους της ΕΕ, ή τους όρους μιας μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η 
συμφωνία αποχώρησης"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη A
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και λυπηρό" και "αρνητικές"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη Δ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή περίπου 3,2 εκατομμύρια πολίτες των 

υπόλοιπων 27 κρατών μελών (ΕΕ-27) κατοικούν στο ΗΒ και 1,2 εκατομμύρια 
πολίτες του ΗΒ («βρετανοί πολίτες») κατοικούν στην ΕΕ-27· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι πολίτες αυτοί πήγαν να κατοικήσουν σε άλλο κράτος μέλος στη βάση των 
δικαιωμάτων που διαθέτουν δυνάμει του ενωσιακού δικαίου

2ο μέρος "και θεωρώντας ότι θα συνεχίσουν να απολαύουν των δικαιωμάτων αυτών διά 
βίου·"

ECR, ID:
§ 4
1ο μέρος "σημειώνει ότι οι θεμελιώδεις επιλογές που αντιμετωπίζει το ΗΒ σε σχέση με τα 

σύνορα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας είναι και θα παραμείνουν 
οι ίδιες, όποια και αν είναι η κυβέρνησή του· υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση του ΗΒ 
απέρριψε την πρώτη πρόταση της ΕΕ για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ασφαλείας 
μόνο για τη Βόρεια Ιρλανδία και, στη συνέχεια, ζήτησε να σχεδιαστεί εκ νέου ο 
μηχανισμός αυτός, παίρνοντας τη μορφή με την οποία παρουσιάζεται τώρα στη 
συμφωνία αποχώρησης· δηλώνει ότι είναι έτοιμο να επανέλθει σε έναν μηχανισμό 
προστασίας μόνον για τη Βόρεια Ιρλανδία"

2ο μέρος "αλλά τονίζει ότι δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή του για μια συμφωνία αποχώρησης 
χωρίς μηχανισμό ασφαλείας·"


