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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

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

αποχές)
 ΗΨ (..., …, ...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)
 ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα
 χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία
 τροπ. τροπολογία
 ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία
 ΑΤ αντίστοιχο τμήμα
 Δ τροπολογία που διαγράφει
 = ταυτόσημες τροπολογίες
 § παράγραφος
 άρθρο άρθρο
 αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη
 ΠΨ πρόταση ψηφίσματος
 ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
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
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1. Παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, 
B9-0269/2019, B9-0270/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0261/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Μετά την § 3 2 GUE/NGL -

Μετά την § 12 3 GUE/NGL -

Μετά την αιτ. σκ. A 1 GUE/NGL -

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓
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2. Αφγανιστάν και συγκεκριμένα οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 
αγοριών στην επαρχία Logar

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, 
B9-0257/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0242/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

AN + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -Μετά την § 13

2 GUE/NGL -

Μετά την § 14 3 GUE/NGL -

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: § 1
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3. Ρωσικός νόμος περί «ξένων πρακτόρων»

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, 
B9-0267/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0258/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

OK + 499, 78, 41

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: § 13

Διάφορα
Ο Jacek Saryusz-Wolski (Ομάδα ECR) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B9-0258/2019.
Ο Στέλιος Κούλογλου (Ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-
0258/2019.
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4. Εορτασμός της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0241/2019

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0241/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Ψήφισμα (σύνολο του 
κειμένου)

AN + 513, 18, 87

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE: τελική ψηφοφορία

Διάφορα
Ο Jacek Saryusz-Wolski (Ομάδα ECR) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B9-0241/2019.

5. Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables»)

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0246/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 584, 7, 31
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 1 1 GUE/NGL -

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: § 1 (3ο μέρος)

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ID:
§ 1
1ο μέρος "εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το ολοένα και πιο καταπιεστικό καθεστώς 

που αντιμετωπίζουν οι Ουιγούροι και άλλες μουσουλμανικές εθνοτικές μειονότητες 
και ζητεί από τις αρχές να σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, όπως 
συνιστάται από αξιόπιστες εκθέσεις· "

2ο μέρος "καταδικάζει απερίφραστα την αποστολή εκατοντάδων χιλιάδων Ουιγούρων και 
εθνοτικών Καζάχων σε «στρατόπεδα πολιτικής επανεκπαίδευσης» βάσει ενός 
συστήματος προληπτικής αστυνόμευσης, μεταξύ άλλων επειδή ταξίδεψαν στο 
εξωτερικό ή κρίθηκε ότι επιδείκνυαν υπερβολική θρησκευτική αφοσίωση· καλεί τις 
κινεζικές αρχές στο Σινγιάνγκ να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία 
και τις ιατρικές συνθήκες των κρατουμένων· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να θέσει 
αμέσως τέρμα στην πρακτική της αυθαίρετης κράτησης χωρίς απαγγελία 
κατηγορίας, δίκη ή καταδίκη για ποινικό αδίκημα μελών της μειονότητας των 
Ουιγούρων και των Καζάχων, να κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα κέντρα 
κράτησης και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όσους βρίσκονται υπό 
κράτηση· "

3ο μέρος "τονίζει ότι κάθε μορφή κράτησης, όταν εφαρμόζεται κατά παράβαση των 
θεμελιωδών διεθνών νόμων, η δίωξη συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων για 
εθνοτικούς, πολιτισμικούς ή θρησκευτικούς λόγους, και άλλες απάνθρωπες πράξεις 
που προκαλούν μεγάλη ταλαιπωρία ή σοβαρό τραυματισμό, όταν διαπράττονται στο 
πλαίσιο εκτεταμένης ή συστηματικής επίθεσης κατά οποιουδήποτε άμαχου 
πληθυσμού, είναι απαράδεκτες υπό το πρίσμα του διεθνούς νομικού πλαισίου·"

Διάφορα
Η Hannah Neumann (Ομάδα Verts/ALE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-
0246/2019.
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6. Κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0251/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

ψ.τμ.

1 +

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 492, 95, 31

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) AN + 560, 12, 43

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: § 7 (2ο μέρος)
PPE, Renew: τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 7
1ο μέρος "επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει το πλαίσιο στοχευμένων 

περιοριστικών μέτρων για όσους ευθύνονται για παραβιάσεις και καταπατήσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών 
και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Νικαράγουα·"

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν άμεσα ως προς τον συγκεκριμένο κατάλογο 
προσώπων και οντοτήτων επί των οποίων πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και της Αντιπροέδρου· "

Διάφορα 

Ο Hermann Tertsch (Ομάδα ECR) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0251/2019.
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7. Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, 
B9-0276/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0271/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Μετά την § 1 3 GUE/NGL -

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 566, 4, 20

Μετά την § 6 2 GUE/NGL +

Μετά την αιτ. σκ. Ζ 1 GUE/NGL +

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: § 5

Διάφορα

Ο Charlie Weimers (Ομάδα ECR) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B9-0273/2019.
Ο Ivan Štefanec (Ομάδα PPE) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B9-0275/2019.


