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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
art άρθρο
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. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) ***I

Έκθεση: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

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

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 516, 23, 17

Διάφορα
Για διαδικαστικούς λόγους, προστίθεται η εξής αιτιολογική σκέψη στην τελική πράξη:
«Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα που δημιουργείται λόγω της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, θεωρήθηκε σκόπιμο 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, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ, 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.»

2. Άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και 
αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε 
ενωσιακά ύδατα ***I

Έκθεση: Chris Davies (A9-0014/2019)

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

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 574, 24, 2

Διάφορα
Για διαδικαστικούς λόγους, προστίθεται η εξής αιτιολογική σκέψη στην τελική πράξη:
«Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα που δημιουργείται λόγω της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, θεωρήθηκε σκόπιμο 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, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ, 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.»

3. Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 σε 
σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***

Σύσταση: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
διαδικασία έγκρισης

ΟΚ + 543, 30, 46

4. Περίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/502 ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD))

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

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: πρόταση 
της Επιτροπής

AN + 618, 0, 6

Διάφορα
Για διαδικαστικούς λόγους, προστίθεται η εξής αιτιολογική σκέψη στην τελική πράξη:
«Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα που δημιουργείται λόγω της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, θεωρήθηκε σκόπιμο 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, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ, 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.»


