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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
άρθρο άρθρο
αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη
ΠΨ πρόταση ψηφίσματος
ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
1/20 χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των βουλευτών)
1/10 μέσο ελάχιστο όριο (1/10 των βουλευτών)
1/5 υψηλό ελάχιστο όριο (1/5 των βουλευτών)
ΜΨ μυστική ψηφοφορία



P9_PV(2019)11-26(VOT)_EL.docx 2 PE 644.714

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των 
εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος 
πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ουκρανίας ***......................................................................................................................3
2. Τροποποίηση των κανόνων για τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης * ....................3
3. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Joëlle Elvinger ................3
4. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - François Roger Cazala ....4
5. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Alex Brenninkmeijer.......4
6. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Νικόλαος Μηλιώνης .......4
7. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Klaus-Heiner Lehne........5
8. Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού ............................................................................................................5



P9_PV(2019)11-26(VOT)_EL.docx 3 PE 644.714

1. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την 
τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα 
παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας ***

Σύσταση: Enikő Győri (A9-0024/2019)

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

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
διαδικασία έγκρισης

OK + 444, 128, 74

2. Τροποποίηση των κανόνων για τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της 
Ένωσης *

Έκθεση: Paul Tang (A9-0034/2019)

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

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 528, 78, 61

3. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Joëlle Elvinger 

Έκθεση: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
προτεινόμενος 

διορισμός της Joëlle 
Elvinger

ΜΨ + 512, 79, 70
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4. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - François Roger 
Cazala 

Έκθεση: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
προτεινόμενος 
διορισμός του 

François-Roger Cazala

ΜΨ + 568, 42, 55

5. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Alex Brenninkmeijer 

Έκθεση: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
προτεινόμενος 

διορισμός του Alex 
Brenninkmeijer

ΜΨ + 555, 17, 47

6. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Νικόλαος Μηλιώνης 

Έκθεση: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
προτεινόμενος 
διορισμός του 

Νικόλαου Μηλιώνη

ΜΨ + 590, 15, 47
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7. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Klaus-Heiner Lehne 

Έκθεση: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
προτεινόμενος 

διορισμός του Klaus-
Heiner Lehne

ΜΨ + 497, 130, 32

8. Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0178/2019
(ECR)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK - 128, 497, 40

Πρόταση ψηφίσματος B9-0179/2019
(ID)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK - 128, 523, 20

Πρόταση ψηφίσματος B9-0180/2019
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 15 ECR OK - 210, 417, 42

Μετά την § 1 16 ECR OK - 168, 428, 72

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 607, 62, 8

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 505, 148, 17
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

OK + 530, 110, 39

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 568, 90, 24

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 566, 78, 35

Μετά την § 10 17 ECR -

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

OK + 529, 57, 90

§ 27 18 ECR OK - 301, 351, 16

26 ID OK - 129, 497, 53Μετά την § 27

27 ID OK - 94, 527, 60

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 668, 6, 6

§ 29 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 449, 202, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 656, 8, 16

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 533, 124, 21

19Δ ECR OK - 184, 437, 54

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 34, 30

§ 31

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 481, 154, 43

28 ID OK - 118, 518, 42

29 ID OK - 136, 502, 41

Μετά την § 33

30 ID OK - 102, 523, 56
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 34 20 ECR OK - 311, 349, 15

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

OK + 495, 114, 67

Μετά την § 35 21 ECR OK - 310, 328, 40

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 572, 50, 58

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 515, 127, 40

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 626, 41, 14

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 524, 139, 18

Μετά την § 38 22 ECR OK - 308, 336, 34

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 656, 4, 20

§ 39 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 432, 218, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 582, 27, 57

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 443, 156, 70

23 ECR OK - 152, 504, 26

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 567, 89, 20

§ 41

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 514, 117, 42

§ 50 § αρχικό 
κείμενο

OK + 517, 105, 55

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 582, 60, 30

§ 61 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 475, 163, 33
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτιολογική αναφορά 
7

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 512, 127, 38

Αιτιολογική αναφορά 
10

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 615, 40, 23

1 ECR OK - 155, 505, 21

2 ECR OK - 178, 476, 24

3 ECR OK - 196, 468, 14

4 ECR OK - 164, 509, 7

Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 12

5 ECR -

6 ECR OK - 133, 464, 74

24 ID OK - 137, 508, 30

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Α

25 ID OK - 133, 481, 53

Αιτιολογική σκέψη Γ 7 ECR OK - 199, 418, 54

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 643, 7, 8

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 437, 220, 19

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 9 ECR OK - 146, 508, 23

10 ECR OK - 312, 357, 9Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΔ

11 ECR OK - 292, 344, 41

8 ECR OK - 199, 471, 10

12 ECR OK - 218, 443, 15

13 ECR OK - 133, 506, 36

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΣΤ

14 ECR OK - 168, 492, 15

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 495, 58, 87
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τελική ψηφοφορία B9-0178/2019, B9-0180/2019· τροπολογίες 1-4, 6-16, 18-23· §§ 

2, 5, 7, 23, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61· αιτιολογικές αναφορές 7, 10· αιτιολογική 
σκέψη Ε

Verts/ALE: § 61
ID: τελική ψηφοφορία B9-0179/2019, B9-0180/2019·

τροπολογίες 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30· §§ 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40 
§ 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία B9-0180/2019

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: §§ 5, 23, 31, 40, 50 αιτιολογικές αναφορές 7, 10

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 31
1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν το δικαίωμα στην χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευση και να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε πλήρεις και κατάλληλες για 
κάθε διαφορετική ηλικία πληροφορίες"

2ο μέρος "για το σεξ και τη σεξουαλικότητα, την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη για 
θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και την διαπαιδαγώγηση των νέων 
στα σχολεία πάνω σε θέματα σχέσεων, δεδομένων ιδίως των μέτρων που λαμβάνουν 
ορισμένες χώρες οι οποίες απαγορεύουν στα σχολεία να ασχολούνται με τον 
γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου·"

§ 40
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από: "των παιδιών ΛΟΑΤΜ, των τέκνων ξένων 

μαχητών, των υπό κράτηση παιδιών, των τέκνων φυλακισμένων γονέων, των 
τέκνων γονέων ΛΟΑΤΜ"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
§ 29
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από: "ισότιμης" και "των φύλων"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 30
1ο μέρος "επισημαίνει ότι, στην ψηφιακή εποχή, βασικές αρχές της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

και κατάρτισης θα πρέπει να είναι η συμμετοχικότητα και η καινοτομία· εκτιμά ότι 
οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν θα πρέπει να εντείνουν τις υφιστάμενες ανισότητες, 
αλλά αντίθετα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ σπουδαστών από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και 
περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει ότι μια προσέγγιση που έχει ως γνώμονα τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων πρέπει να αξιοποιεί το πλήρες δυναμικό των πόρων που 
παρέχουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της 
εξατομικευμένης εκπαίδευσης και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, και ότι έτσι μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση 
και κατάρτιση για άτομα από μειονεκτούσες ομάδες και άτομα με λιγότερες 
ευκαιρίες, μεταξύ άλλων και στηρίζοντας την ένταξη των μεταναστών και των 
προσφύγων, όπως και των μειονοτήτων·"

2ο μέρος "μεταξύ άλλων και στηρίζοντας την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, 
όπως και των μειονοτήτων·"
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§ 38
1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για το ότι, ακόμη και μέσα στην ΕΕ, εξακολουθούν να 

γεννιούνται παιδιά με την ιδιότητα του ανιθαγενούς και να αποκλείονται από την 
πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα, όπως μεταξύ άλλων υγειονομική περίθαλψη, 
εκπαίδευση και κοινωνική προστασία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στα κράτη 
μέλη για μια λύση στο ζήτημα των εντός και εκτός ΕΕ ανιθαγενών παιδιών, σε 
συμφωνία με το διεθνές δίκαιο·"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να προάγει την καθολική πρόσβαση στη ληξιαρχική 
καταχώριση γέννησης και το δικαίωμα του παιδιού να αποκτήσει ιθαγένεια, ώστε να 
τερματισθεί ο κίνδυνος ανιθαγένειας·"

§ 41
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από: "έμφυλης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 61
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από: "και καλεί τα κράτη μέλη να επαναπατρίσουν 

όλα τα τέκνα Ευρωπαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές οικογενειακές 
καταστάσεις τους και το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού ως πρωταρχικό κριτήριο, 
και να παράσχουν την αναγκαία υποστήριξη για την αποκατάσταση και επανένταξή 
τους· θεωρεί λυπηρή την μέχρι σήμερα αδράνεια των κρατών μελών της ΕΕ και την 
απουσία συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη Ε
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από: "φύλου, σεξουαλικής ταυτότητας» και 

"εθνότητας, μετανάστευσης ή καθεστώτος διαμονής"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 36
1ο μέρος "τονίζει ότι ένα ασυνόδευτο παιδί είναι πρωτίστως ένα παιδί που δυνητικά 

κινδυνεύει και ότι κεντρικό κριτήριο των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όταν έχουν να κάνουν με παιδιά, πρέπει να είναι η προστασία του παιδιού 
και όχι οι μεταναστευτικές πολιτικές, ήτοι ο σεβασμός της βασικής αρχής του 
υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού·"

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν το από 12 Σεπτεμβρίου 2013 ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ[15] 
και καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει το Σχέδιο Δράσης της για τους Ασυνόδευτους 
Ανηλίκους (2010-2014)·"
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§ 39
1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν το κάθε παιδί πρώτα και κύρια ως παιδί,"
2ο μέρος "ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή εθνοτικό υπόβαθρό του, το φύλο του, τον 

γενετήσιο προσανατολισμό του, την ικανότητά του ή την ιδιότητα του μετανάστη·"

ECR, ID:
§ 2
1ο μέρος "καλεί την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να 

καταστήσει πιο ορατές τις δράσεις της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των παιδιών,"

2ο μέρος "π.χ. με τον διορισμό μιας προβεβλημένης προσωπικότητας ως εκπροσώπου της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού· προτείνει να έχει ο εκπρόσωπος αυτός ρητή και 
αποκλειστική αρμοδιότητα για τα παιδιά, να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για 
όλα τα ενωσιακά ζητήματα και όλους τους πολιτικούς τομείς που σχετίζονται με τα 
παιδιά, και να διασφαλίζει μια συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση των 
δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές και 
δράσεις της ΕΕ· ζητεί να δημιουργηθεί ένα ενωσιακό κέντρο προστασίας του 
παιδιού που θα διασφαλίζει αυτή την αποτελεσματική και συντονισμένη προσέγγιση 
και θα παρέχει αποτελεσματική και συντονισμένη απάντηση στη σεξουαλική 
κακοποίηση των παιδιών και σε κάθε μορφή βίας σε βάρος παιδιών·"

§ 7
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που 

οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των ενδοκρινικών διαταρακτών και των φυτοφαρμάκων, 
έχουν βλαβερές συνέπειες για τα παιδιά·"

2ο μέρος "καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη δράση τους για τη διασφάλιση 
ενός υγιούς περιβάλλοντος για τα παιδιά και για την καταπολέμηση των αρνητικών 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδίως μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, βάσει της συμφωνίας του Παρισιού·"

Διάφορα
Ο Łukasz Kohut (Ομάδα S&D) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B9-0180/2019.
Η Isabel Wiseler-Lima (Ομάδα PPE) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B9-0180/2019.
Ο Helmut Geuking (Ομάδα ECR) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B9-0178/2019.


